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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tato podmínky zpracování osobních údajů upravují práva a povinnosti Smluvních stran 

v případě, že v rámci plnění Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů (dále 

jen „Příloha“). 

1.2. V případě, že tato Příloha obsahuje pojem, který začíná na velké písmeno, má tento 

pojem stejný význam jako pojem uvedený ve Smlouvě  

2. DEFINICE 

2.1. Pro účely Přílohy se stanovují následující definice: 

2.1.1. Dalším zpracovatelem se rozumí subdodavatel Zpracovatele. 

2.1.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré skutečnosti obchodního, 

marketingového, finančního, know-how, produkčního, organizačního a 

právního charakteru související s Objednatelem, které nejsou běžně dostupné 

v obchodních kruzích a se kterými se Zpracovatel seznámí v rámci plnění 

Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět obchodního 

tajemství. Za Důvěrné informace se považují i osobní údaje zpracovávané na 

základě této Přílohy. 

2.1.3. GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 

2.1.4. Poskytovatelem informací se rozumí Správce nebo Zpracovatel v případě, že 

druhé Smluvní straně zpřístupňuje Důvěrné informace. 

2.1.5. Příjemcem informací se rozumí Správce nebo Zpracovatel v případě, že mu 

druhá Smluvní strana zpřístupňuje Důvěrné informace. 

2.1.6. Přílohou se rozumí tyto Podmínky zpracování osobních údajů. 

2.1.7. Správcem se rozumí Objednatel, a to i v případě, kdy je Objednatele 

zpracovatelem a Poskytovatel jeho dalším zpracovatelem. 

2.1.8. Zpracovatelem se rozumí Poskytovatel, a to i v případě, kdy je Objednatel 

zpracovatelem a Poskytovatel jeho dalším zpracovatelem. 

3. OBECNÉ PARAMETRY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Předmětem Přílohy je následující zpracování: 

3.1.1. Předmětem zpracování je zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních 

zákazníků Správce či jeho klientů v souvislosti s jeho interními potřebami. 

3.1.2. Dobou trvání zpracování je doba trvání Smlouvy. 
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3.1.3. Účelem a povahou zpracování je technické zajištění vytváření statistik a analýz 

chování zákazníků Správce. 

3.1.4. Mezi typy osobních údajů patří identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o 

objednávkách, historie nákupu, aktivitě subjektů údajů. 

3.1.5. Kategorie subjektů jsou zákazníci, potenciální zákazníci a dodavatelé Správce, 

popř. jeho klienti. 

3.2. Pro vyloučení pochybností mohou být obecné parametry dle odst. 3.1 Přílohy zpřísněny 

či doplněny postupem uvedeným ve Smlouvě.. 

4. DOLOŽENÉ POKYNY SPRÁVCE 

4.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle této Přílohy pouze na základě 

doložených pokynů Správce, které bude Správce Zpracovateli ukládat za podmínek 

uvedených v tomto čl. 4 dle Přílohy. 

4.2. Správce bude ukládat Zpracovateli pokyny těmito postupy: 

4.2.1. s ohledem na povahu zpracování, které je prováděno samotným užíváním 

Služby, považuje se za doložitelný pokyn samotné uzavření Smlouvy a užívání 

Služby dle e-mailu. 

4.2.2. mimo postup uvedený výše v odst. 4.2.1 Přílohy se za doložitelný pokyn 

považována i jakákoliv další akce v administrativním a uživatelském prostředí 

Služby, kterou sám Správce, či jím pověřená třetí osoba, provede, a to za 

předpokladu, že takovou akci administrativní či uživatelské prostředí Služby 

umožňuje dokumentovat. 

4.2.3. Ostatní pokyny bude Správce Zpracovateli ukládat prostřednictvím e-mailu na 

adresu určenou v záhlaví Smlouvy, popřípadě jiným způsobem, kterým v 

souladu se Smlouvou Správce Zpracovateli uděluje pokyn k poskytnutí službě, 

ať už ve formě ticketu v ticketovacím systému, objednávkou, či jakýmkoliv 

dalším způsobem, jehož obsah je doložitelný. 

4.3. Zpracovatel se zavazuje informovat Správce o tom, že podle jeho názoru určitý pokyn 

Správce porušuje GPDR nebo jiné předpisy Evropské unie či jiného členského státu.  

5. MLČENLIVOST 

5.1. Pokud se Smluvní strany nedohodnou v samostatné smlouvě na jiném obsahu závazku 

mlčenlivosti, zavazují se Smluvní strany dodržovat mlčenlivost dle tohoto čl. 5 Přílohy. 

5.2. Příjemce informací je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k 

jejich úniku či zneužití. Příjemce informací se zavazuje přijmout technická a organizační 

opatření proti úniku a zneužití Důvěrných informací, která budou přiměřená k povaze 

a významu Důvěrných informací a k újmě hrozící Poskytovateli informací při jejich úniku 

či zneužití. 

5.3. Příjemce informací se zavazuje, že použije všechny Důvěrné informace výhradně pro 

účely plnění Smlouvy, a nikoliv pro účely jiné. Dále se Příjemce informací zavazuje, že 
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Důvěrné informace nesdělí nebo nezpřístupní jiným subjektům, pokud k tomu nezíská 

od Poskytovatele informací předchozí písemný souhlas, popřípadě pokud Smlouva či 

tato Příloha nestanoví jinak. 

5.4. Příjemce informací je oprávněn použít Důvěrné informace k uplatnění či obraně svých 

práv či právních nároků před soudem či jiným orgánem veřejné moci. Za tímto účelem 

je Příjemce informací oprávněn Důvěrné informace zpřístupnit svým poradcům, jež jsou 

vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti (zejm. advokátovi či daňovému poradci). 

5.5. Příjemce informací se zavazuje bezodkladně upozornit Poskytovatele informací na 

ohrožení nebo únik Důvěrných informací, zejména hrozící nebo nastalé zpřístupnění 

Důvěrných informací třetím osobám v rozporu s touto Přílohou. 

5.6. Příjemce informací je odpovědný za porušení svých povinností při nakládání s 

Důvěrnými informacemi dle této Přílohy a odpovídá Poskytovateli za veškerou újmu tím 

vzniklou. 

5.7. Povinnosti stanovené v tomto článku trvají i po ukončení Smlouvy. 

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

6.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních údajů. 

6.2. Za účelem přijet bezpečnostních opatření se Zpracovatel zavazuje: 

6.2.1. chránit média obsahující osobní údaje před neoprávněným přístupem 

uzamčením ve skříňkách nebo archivech, ve kterých jsou osobní údaje uloženy; 

6.2.2. osobní údaje uchovávané v elektronické podobě chránit před neoprávněným 

přístupem pomocí vytvoření přístupových práv a kontroly přístupu, 

pseudonymizace a šifrovací technologie, vybrané podle jejich vhodnosti; 

6.2.3. zajistit ochranu, udržování a monitorování zabezpečení a integrity sítě 

Zpracovatele; 

6.2.4. zajistit pravidelné zálohování dat, pakliže tyto zálohy neprovádí poskytovatelé 

Softwaru; 

6.2.5. přijmout případně další technická opatření, která jsou obecně uznávána jako 

vhodná bezpečnostní opatření pro užívaný způsob zpracování osobních údajů. 

7. HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ 

7.1. Zpracovatel se zavazuje vyvinout veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby odhalil případné 

porušení důvěrnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, přičemž v případě 

zjištění bezpečnostního incidentu se zavazuje o tom informovat Správce. 

7.2. Oznámení o bezpečnostním incidentu bude obsahovat nezbytné informace k tomu, aby 

Správce mohl přijmout odpovídající opatření ve vztahu k dozorovému orgánu popř. 

subjektům údajů. 



Podmínky zpracování osobních údajů 

 

                          

                           
                                 5 

7.3. Zpracovatel se zavazuje zaslat Správci oznámení o bezpečnostním incidentu bez 

zbytečného odkladu poté, co se o bezpečnostním incidentu dozví, nejpozději do 48 

hodin. 

8. ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE 

8.1. Zpracovatel se zavazuje zapojit do zpracování osobních údajů pouze takového dalšího 

zpracovatele, který poskytuje vhodné a dostatečné záruky dodržování zásady 

důvěrnosti a integrity osobních údajů, a to v souladu s tímto čl. 8 Přílohy.. 

8.2. Správce uděluje Zpracovateli obecný a předchozí souhlas k zapojení dalšího 

zpracovatele v souladu s odst. 8.1 Přílohy, jehož zapojení proběhne následujícím 

způsobem: 

8.2.1. Zpracovatel zašle Správce prostřednictvím e-mailu oznámení o uvažovaném 

zapojení či změně dalšího zpracovatele; 

8.2.2. Správce je oprávněn do 14 dní od obdržení oznámení zaslat Zpracovateli svoje 

písemné odůvodněné připomínky, přičemž za důvodné připomínky se 

nepovažuje prostý nesouhlas se zapojením dalšího zpracovatele; 

8.2.3. Pokud Správce nezašle Zpracovateli svoje odůvodněné připomínky, popř. 

uplyne lhůta uvedená v odst. 8.2.2 Přílohy, popřípadě zaslané připomínky 

nebudou odůvodněné či důvodné, je Zpracovatel oprávněn zapojit dalšího 

zpracovatele do zpracování. 

8.3. V případě, že Zpracovatel zapojí do zpracování dalšího zpracovatele, zaváže ho 

takovými povinnostmi, které má vůči Správci Zpracovatel, a které jsou nejbližší 

významu jednotlivých práv a povinností uvedených v této Smlouvě. 

8.4. Seznam dalších zpracovatelů zapojených ke dni uzavření Smlouvy do zpracování je 

předložen Správci při uzavření Smlouvy. 

9. NÁPOMOC PŘI VÝKONU PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

9.1. Správce nepověřuje v rámci jeho povinnosti reagovat a umožňovat výkon práv subjektů 

údajů, pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně jinak postupem, který slouží 

k objednávání Služeb. 

9.2. V případě, že bude Správce požadovat nápomoc Zpracovatele při výkonu práv Subjektů 

údajů, které může Správce vykonávat sám prostřednictvím uživatelského či 

administrativního prostředí Softwaru, je Zpracovatel oprávněn požadovat po Správci 

přiměřenou úhradu nákladů s tím spojených. 

9.3. Správce je oprávněn požadovat součinnost při výkonu práv Subjektů údajů, v případě 

že to neumožňuje Software (popřípadě pokud žádný Software nebyl Správci 

zpřístupněn), prostřednictvím e-mailu určeného dle Smlouvy. Zpracovatel je povinen 

do 5 pracovních dnů reagovat na požadavek Správce a navrhnout řešení, provést řešení 

popř. stanovit přibližný termín řešení, pokud není možno vykonat právo do této lhůty, 

nejpozději však do 15 pracovních dnů od doručení požadavku Správce. 
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10. NÁPOMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SOULADU 

10.1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout součinnost Správci při plnění jeho povinností, a to 

prostřednictvím poskytování informací, které si Správce vyžádá. Ustanovení tohoto 

čl. 10 Přílohy se uplatní na poskytnutí nápomoci při posuzování vlivu na ochranu 

osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým orgánem. 

10.2. Správce se zavazuje zaslat Zpracovateli jeho žádost e-mailem na adresu určenou podle 

Smlouvy, v níž uvede rozsah informací či podobu nápomoci, kterou od Zpracovatele 

vyžaduje.  

10.3. Zpracovatel se zavazuje do 15 dní od doručení žádosti podle  odst. 10.2. Přílohy zaslat 

Správci odpověď do kdy splní Správcovu žádost.  

10.4. Zpracovatel se zavazuje plnit svoji povinnost podle čl. 30 odst. 2 GDPR, vést 

„zpracovatelské“ záznamy o činnostech zpracování. 

11. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A AUDIT 

11.1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci nezbytnou součinnost k tomu, aby doložil 

splnění všech povinností dle GDPR a této Smlouvy, to vše postupem uvedeným v tomto 

čl. 11. Přílohy. 

11.2. Správce je oprávněn vyžadovat od Zpracovatele poskytnutí informací a provedení 

auditu podle následujících pravidel: 

11.2.1. Správce zašle Zpracovateli žádost na e-mail určený dle Smlouvy s uvedením 

rozsahu informací, které chce objasnit; 

11.2.2. Zpracovatel se zavazuje Správci zaslat vyžádané informace bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti dle odst. 11.2.1 Přílohy; 

11.2.3. V případě, že Správci nebudou postačovat informace poskytnuté dle odst. 

11.2.2 Přílohy, zašle Zpracovateli informaci o tom, že požaduje u Zpracovatele 

provést audit a navrhne termín provedení auditu, který nebude v době kratší, 

než 15 dnů od doručení této žádosti; 

11.2.4. Zpracovatel po obdržení přípisu podle odst. 11.2.3 Přílohy potvrdí Správci 

termín auditu, popř. navrhne jiný termín, který nebude od navrženého termínu 

delší než 10 pracovních dní; 

11.2.5. Správce provede audit u Zpracovatele v dohodnutém termínu, a to v souladu s 

odst. 11.2.4 Přílohy. 

11.3. Správce je oprávněn provést audit vždy jednou za kalendářní rok, popř. pokaždé, když 

dojde k hrubému porušení povinností stanovených Zpracovateli GDPR nebo touto 

Smlouvou, popř. pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

11.4. V rámci auditu bude správce v místě určeném Zpracovatelem ověřovat, zda Zpracovatel 

plní řádně svoje povinnosti dle GDPR a Smlouvy, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit 

v daném termínu přítomnost jím pověřené osoby, která bude připravena předkládat 

Správci nezbytné doklady a informace.  

11.5. Správce i Zpracovatel nesou náklady spojené s provedením auditu každý sám. 
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11.6. Pro vyloučení pochybnosti může Správce pověřit provedením auditu i třetí osobu. 

Správce se zavazuje zaslat v přiměřeném předstihu kontaktní a identifikační údaje 

pověřené osoby a zaváže ji mlčenlivostí, jakou je sám vázán. 

12. POSTUP PŘI UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ 

12.1. V případě ukončení této Smlouvy se Zpracovatel zavazuje předat či zajistit výmaz 

osobních údajů, a to na základě e-mailového pokynu Správce. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. V případě rozporu této Přílohy a Smlouvy má přednost konkrétní ustanovení Přílohy. 

13.2. Tato Příloha je účinná od 1. 8. 2022. 

 

 

 

 


