Smlouva o zpracování osobních údajů
Tato smlouva o zpracování dat je uzavřena dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května
2016 a je nedílnou součástí VOP a zásad ochrany osobních údajů mezi Objednatelem (dále jen
správce) a Poskytovatelem (dále jen zpracovatel), podle kterých správce získal přístup k pronájmu
licence RS TIPMARKER, jak je definováno v příslušných VOP. Účelem této smlouvy je zohlednit
souhlas stran se zpracováním osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně
osobních údajů, jak jsou definovány níže.
Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování pronájmu licence RS TIPMARKET a
souvisejících služek Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za
zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a
svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v
souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

1 Definice a pojmy:
„Hlavní smlouva“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem
na základě platných VOP zpracovatele, které správce akceptoval vyplněním a odesláním formuláře
objednávky na pronájem licence RS TIPMARKER.
„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce
podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.
„Pokynem“ se rozumí jakýkoliv pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a
obsah Pokynu.
„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů,
které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně,
zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k
uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.
„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.
„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května
2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.
„Dodatkem“ se rozumí změny provedené zpracovatelem v této smlouvě
„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být
obnoveny nebo rekonstruovány.
„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti,
účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní
strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí
být v souladu s těmito zásadami.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce
2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je
Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních
údajů Správce.
2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné
k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této
Smlouvy.
2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

3 Spolehlivost Zpracovatele
3.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup,
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

3.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů
Správce:
3.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti
dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích
a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního
nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
3.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních
údajů nebo dle Pokynů Správce;
3.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem
zachovávat mlčenlivost;
3.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady
bezpečného používání výpočetní techniky;
3.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
3.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění
Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než
pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám.

4 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce
4.1 Zpracovatel musí neprodleně a v po ukončení Hlavní smlouvy se správcem bezpečně
smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem.
4.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech
těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány
pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují
jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.
5 Všeobecné podmínky
5.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy.

Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i
po jejím zániku.
5.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy a zásad ochrany osobních údajů.
5.3 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
Správce bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpracovatel může tuto smlouvu čas od času
změnit zveřejněním příslušného pozměněného a přepracovaného dodatku na internetových
stránkách zpracovatele, které jsou k dispozici na www.tipmarker.cz ,a že tyto změny dodatku
jsou účinné ode dne zveřejnění. Další používání služeb zpracovatele správcem po zveřejnění
upraveného dodatku na webových stránkách zpracovatele představují souhlas správce s
pozměněným dodatkem a přijetí tohoto dodatku. Pokud správce nesouhlasí se změnami v
dodatku, má zpracovatel právo pozastavit správci pronájem licence RS TIPMARKER včetně
souvisejících služeb.
5.4. Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného,
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že je buď (i)
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo,
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná,
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
5.5.Podmínky tohoto Dodatku se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky
v ní platnými, bez ohledu na zásady kolize zákonů. Strany se neodvolatelně a bezpodmínečně
podrobí výlučné jurisdikci soudů České republiky, pokud jde o jakýkoli spor nebo nárok
vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

