SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená v souladu s čl. 28 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 zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)
spol. _________________
sídlo :_________________
IČO: _________________
vedená u ______________ soudu v _______________ sp. zn. _________
zastoupená: ____________

(dále jen jako „Správce“)
a
Prowia system s.r.o.
se sídlem: Hlávkova 447/5 , Ostrava Přívoz, PSČ 70200
IČ: 28607414
zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 34253
e-mail: info@prowia.cz
zastoupena: ___________________________, jednatelem
(dále jen jako „Zpracovatel“)
I. Základní ustanovení
1. Zpracovatel je vlastníkem softwaru, který správci zajišťuje přístup k datům z
veřejných rejstříků, zejména za účelem monitoringu (dále jen “služba”). Při
poskytování této služby Správci na základě samostatné smlouvy zpracovává
Zpracovatel osobní údaje shromážděné Správcem a tyto doplňuje o údaje
zjištěné ve veřejných rejstřících, případně dle pokynu Správce zajišťuje
související administrativní služby.
2. Osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem: obecné a identifikační údaje,
zejména - jméno příjmení, rodné
íslo, datum narození, sídlo či bydliště, údaj o záznamu v určitém veřejném
rejstříku a podrobnosti o tomto záznamu apod. (dále jen „Osobní údaje“).
3. Účelem zpracování Osobních údajů klientů Zpracovatelem je poskytování
služeb, tj. zejména:

•
•

monitoring výskytu osob zadaných do uživatelského účtu Správce ve
veřejných rejstřících a upozornění na nové záznamy,
zajišťování souvisejících administrativních služeb (jsou-li sjednány).

4. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí zejména jejich
ukládání, doplňování a aktualizace, a to s využitím automatizovaných prostředků,
podle pokynů Správce realizovaných zejména prostřednictvím jeho uživatelského
účtu.
5. Smluvní strany se dohodly, že zpracovávání Osobních údajů na základě této
smlouvy je zahrnuto v odměně za provádění služby.
6. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé
údaje ve smyslu GDPR.
II. Povinnosti a práva Správce
1. Správce je oprávněn kdykoli zkontrolovat dodržování této smlouvy, a to
osobně nebo jiným kontrolorem, kterého Správce pověří - k tomu je Zpracovatel
povinen poskytnout odpovídající součinnost.
2. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci informace potřebné k doložení
toho, že jím prováděné zpracování splňuje požadavky dle této smlouvy.
III. Povinnosti Zpracovatele
1. Zpracovatel není oprávněn osobní údaje klientů zveřejňovat, šířit, či předávat
dalším osobám, mimo osob poskytujících subdodavatelské služby Správci.
Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez
předchozího písemného povolení Správce. Zpracovatel v takovém případě
odpovídá za plnění této smlouvy jako by zpracování prováděl sám.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zpracovatel je oprávněn zapojit do
zpracování Osobních údajů tyto další subjekty:
• dodavatelé softwaru: server hosting, email hosting, cloud hosting,
kancelářské aplikace, antivirové programy apod.,
• vývojáři podílející se na vývoji a aktualizacích softwaru zajišťujícího
monitoring,
• advokátní kancelář,
• dceřinná společnost Prowia data s.r.o., IČO: 05733693, za účelem
sjednocené administrativy,
• společnosti poskytující analytické webové nástroje.
3. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
shromážděných na základě této smlouvy a o skutečnostech, které by mohly
narušit zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.
4. Zpracovatel se zavazuje zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany
Osobních údajů a 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 jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména: stanovení pravidel
pro práci s užitými
informačními systémy, nakládání s dokumenty

obsahujícími Osobní údaje subjektů údajů pouze oprávněnými osobami, zajištění
místností a po
ítačů s databázemi v sídle Zpracovatele proti neoprávněnému přístupu třetích
osob zpracováním Osobních údajů, a povinnost neobnovitelně smazat datové
soubory po ukončení zpracování (v souladu s touto Smlouvou, pokyny Správce
nebo podle povinnosti vyplývajících z příslušných právních předpisů).
5. Zpracovatel se zavazuje:
a) zpracovávat osobní údaje v podobě tak, jak je získá od Správce, a aktualizovat
je, zjistí-li nepřesnost ve veřejném zdroji;
b) zpracovávat pouze Osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu;
c) zpracovávat Osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny;
d) zpracovávat Osobní údaje pouze otevřeně;
e) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
f) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování;
g) poskytnout Správci součinnost při zjišťování souladu s povinnostmi podle čl.
32 až 36 Nařízení.;
h) zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a
služeb zpracování;
ch) pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost zavedených technických a
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
i) obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či
technických incidentů;
j) zajistit oddělení osobních údajů získaných od Správce od osobních údajů
získaných od třetích osob (např. jiných správců). Tato povinnost platí i po
ukončení zpracování Osobních údajů.
6. Zpracovatel se zavazuje zajistit odpovídající technické a organizační podmínky
pro poskytnutí součinnosti Správci při plnění jeho povinností v rámci vyřizování
požadavků subjektů údajů při uplatňování jejich práv podle čl. 12 až 24 Nařízení.
7. V oblasti automatizovaného zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen
také:
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly
pouze oprávněné osoby,
b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná
zpracování Osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím
oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění
zřízených výlučně pro tyto osoby,
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z
jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
8. Zpracovatel je povinen oznámit Správci jakékoliv porušení zabezpečení
Osobních údajů do jednoho pracovního dne ode dne, kdy se o něm dozvěděl či
dozvědět mohl. V oznámení uvede zejména údaje dle čl. 33, bodu 1 písm. a)
GDPR.
IV. Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá po dobu poskytování služeb ve smyslu čl. I odst. 1

této smlouvy.
2. Tato smlouva pozbývá účinnosti také písemnou dohodou smluvních stran či
jednostranným odstoupením od smlouvy. Kterákoliv ze smluvních stran je
oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší
smlouvu podstatným způsobem. Odstoupením Správce od této smlouvy
nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany údajů.
3. Po ukončení zpracování je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje vymazat
nebo je vrátit Správci a vymazat všechny existující kopie.
Článek V.
Odpovědnost zpracovatele
1. Zpracovatel odpovídá za veškeré škody, které způsobí Správci či jím
monitorovaným osobám porušením této smlouvy.
2. Případně vzniklou škodu je Zpracovatel povinen nahradit v rozsahu zahrnujícím
veškeré náklady, které Správci v následku způsobené škody vzniknou, včetně
všech výdajů spojených s odškodněním uhrazeným třetím stranám, platbami
uloženými příslušnými správnímu úřady, náklady na právní zastoupení a jiné.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen v písemné formě.
2. Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí
státního orgánu atd.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění
předmětu této smlouvy, zavazují se smluvní strany neprodleně se o této
skutečnosti navzájem informovat a zahájit jednání o změně této smlouvy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
V ………... dne …………..2018
Zpracovatel
Prowia system s.r.o.
název

V …………… dne …………..2018
Správce
_____________________

……………………………………....
podpis

……………………………………….

_______________________, jednatel
jméno, funkce

_______________________

