Ochrana osobních údajů a dohoda o zpracování
osobních údajů
Objednatel (dále jen „Správce“) a Dodavatel (dále jen „Zpracovatel“) si poskytují potřebnou
součinnost v rozsahu vyžadovaném právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
(„GDPR“) a dalšími směrnicemi a nařízeními. Správce využije pouze ty zpracovatele, kteří
poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak,
aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv
subjektu údajů, dle článků 15 - 23. Zpracovatel je povinen při poskytování Předmětu plnění
této Smlouvy postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů,
tento Dokument, dle článku 28 stanovuje, že Zpracovatel:
a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně
v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na
správce vztahuje; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním
požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
c) přijme všechna opatření požadovaná v článku 32 GDPR;
d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího Zpracovatele uvedené v GDPR v článku 28
odstavcích 2 a 4;
e) zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných
technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III
GDPR;
f) je Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36.
Z hlediska zpracování osobních údajů správce jde zejména o dodržení těchto ustanovení:











poskytovat dostatečné záruky, zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost
a zdroje;
stanovit předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účely zpracování, typ osobních
údajů a kategorie subjektů údajů, s přihlédnutím ke konkrétním úkolům
a povinnostem, které má zpracovatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů
správce. Přitom zohlednit riziko pro práva a svobody subjektů údajů;
zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně
v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
přijmout všechna opatření požadovaná pro zabezpečení zpracování (čl. 32);
dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele;
zohledňovat povahu zpracování, být správci nápomocen prostřednictvím vhodných
technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů;
být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi o zabezpečení osobních
údajů (čl. 32 až 36), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má
zpracovatel k dispozici;
v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit
správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat
existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných
osobních údajů;





poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny
povinnosti stanovené v tomto dokumentu, a umožní audity, včetně inspekcí,
prováděné osobou, kterou správce pověřil, a k těmto auditům přispěje;
zpracovatel poskytuje součinnost s osobou jmenovanou správcem, která odpovídá za
dodržování tohoto ustanovení a kontroluje jeho účinnost;
tato osoba po dohodě se zpracovatelem provádí v pravidelných intervalech interní
audity a kontroly smluvních ustanovení a vede k tomu zápisy.

