
§mlouva o zpracouání osobních údajů

uzavřená v souladu s čl" 28 odst. 3 nařízení Evropského parlarnentu a Rady tEUl Za§í619,
o ochraně fyzických osob v souvistosti se zpracovaní osobních údajů {dále jen n,Nařízení"} mezi:

Obec Kunějovice
se sídlem Kunějovice 28, 330 35 Líšťany

{dále jen ,,§právce""}

a

AVE CZ odpadové hespcdářství s"r.o
se sídlerrt Pražská L371ť38a, PSČ 1S2 ffi Praha 1S
lčo 49356CIs9
zapsaná v obchcdním rejstříku vedeném Městskýrn soudem v Praze oddíl C, vložka 19775

{dále jen .,Zpraccvatel"'}

(Správce a Zpracovatel společně také jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě jako ,,§mluvní strana"}

1 Účel §rnlouuy

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 7.2ú18 Smlouvu o zpracování osobních údajů, na jejímž
základě rr:niká Zpracovateli povinnost zpracovávat osobní údaje občanů §právce {dále jen

,,Zpracovatelská smlouva "}.

L.7 tlčelem tétc Srnlauvy je zajištění ochrany osobních údajů epracovávaných v souvislasť
se Zpracovatelskou smlouvcu a úprava pr.áv a povinnastí Smluvních stran při zpracování
osobních údajů.

1-3 Tato §rnlouva a Zpracovatelská srrtlouva jsotr smlouva*ri uzájernně závisl,ýnri.

Z Přednět§mlouvy

ž"1 Zpracovatel se touto §mlguvot; eavazuje zpmcovávat veškeré osabní tidaje, k r*irnž získá
přístup na základě Zpracovatelské smlouvy {dá|e jen .,Osob*í údaje"}, v souladu s přatnými
právními předpisy a s ustanoveními tét§ S*llouvy. Zpracovatel se zejrnéna zavazuje př§mout
potřebná opatření k ochraně Osobních údajů a zachovávat jejich plnou důvěrnost.

Z.Z Učela pnostř,edky zpracování esobních údajti určt*je Zpracovateti§právce.
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Osobní údaje jsetr pro Správce zpraccvávány Zpracovatelem pro účely a v rozsahu nezbytném
pro plnění předmětu Zpracovatelské smlouvy, tj. zejména bude docházet k následujícím
zpramvánírar §scbnícfu údajů :

a} Jrnéno a příjrnení

b} Adresa trvaíého bydli§ě
c} Kontaktníspojení;

d) RČ;

Za tírelto úče|ern uvedenýrrr rrýše pověřuje §pr.ávce Zpracovatele zpracovánírn Osobrrích úda;'ů

účastníků v rozsahu:

7adání do systému

Vedení přehledu pro obec
Dobropisy
Tisk a odeslání složenek

Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje v elektronícké i listinné formě, a to zejména jejich

shromaždbváním, ukládáním na nosiče informací a předávánírn,

Osobní údaje budou Zpracovatelem zpracovávány a uchovány pouze po dobu nezbytně
nutnou pro účely zpracování, nejdéle však po dobu trvání Zpracovatelské smlouvy.

3 Prára a pouinnosti Zpratovatele

3.1 Technická a organizační cpatření

3.X.1 Zpracavatelje povinen zajména přesně stanovit pravidla pno práci s inforrnačními systémy,
zajistit, aby systérny pro autornatizované zpracování osobních údajťl používa|y pouz€
oprávněné oscby, aby §6to osoby měly přístup poilze k csobním údajůrn odpcvídajícím
oprávnění těchto osob, pořizovat elektrgnické záznamy, které umožní určit a ovéřit, kdy,

kYrn a z jaká}to důvodu byly osobní údaje zaznarnenány nebo jinak zpracovány a zabránit
rreoprávněnému přístupu k datovýrn nosičůrn, zeirnéna prostřednictvím nastavení hesel,
přístupových práv, šifrování, centrálního pultu ochrany, dokumentace k př§atým technicko-
organizačním opatřením, a*ntků, mříží apod.

3.2 PgvinnostiZpracovatela

3.2"t Zpracovatel je povinen především:

a} zpracovávat osabní údaje dle téta Srrlcuvy v sauladu s Nařízenírn a pokyny Správce;

b} neužívat csobní údaje k jinému než správcem stanovenému účelu podle této
Srnlouvy;



dcdržovat všechna techxřcká a organizačrrí cpatření za úče§ern ochrany osobních
údajů;

uchováyat osobní údaje p§§z€ po dobu, která je nezbytná k účelu.lejich zpracování
ve smyslu této Smlouvy;

v případi že jsou naplněny p*drrtínky čl, 35 Fúařízení, provést posouzení vlivu
*a ochranu osgh*ích údajů a o jeho tnisledku bezodkladné lnformovat §právce;

v případě, že jsou naplněny podrnínky čl. 37 Nař{zení, jrnenovat pověřente pro
ochranu osobních údajů;
p§nit neprodleně a úplně všechny pokyny Správce ehledrtě úprau wimazu nebo
akttlalizace osobních údajů;

aznámit §právci bez zbytečného odkladu jalaýko|iv případ p<rrušení zabezpečení
osobních údajů ve srnyslu č1.4 odst. 12 Nařízení;

zpracovávat osabní údeje jerr prei potřebu §právce a na vyžádání Správce kdykoíiv
zpřístupnit a vydat §íto osobrrí údaje;
při zpracování osobních údajů shronnažďgvat osobní údaje, iejichž zpracovánírn byl
pověřen Správce jako správcem, odděleně cd ostatních osobních údajů, které
případně zpracovává pra v§astní potřebu jako správce af*lebo zpr-acovává na zákíadě
pověření jinýrn správcem.

3.3 MlčenlivostZpracovatele

3.3.7 Zpracovatel se zavazuje zachcvávat mlčeníivost a zavazuje se eajišťovat, aby se ostrby
oprávněné zpracovávat osabní rjdaje zavázaly k mlčenlivasti nebo aby se na ně yztahovala

zákonná povinnost mlčen|ivosti.

3.3.Z Zpracovatel odpavídá za wé zantěstna*ce, kteří v rárnci plnění stancvených opráwrění a
povinnosť přlcházejí do styku s osobnínri údaji u Zpracovatele a isou povinni v sauladu s

touto sr*louvou a Nařízenírn zachoyávat m|čenlivost c osobních *dajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobníclr údajů. Povinnast
n,l}čenlivesti trvá i po skcnčení zaměstnárrí rtebo příslušných prací. Zpracovatelje pev*nen

dohtížet rra pIrrění uvedených pcvinncstí ze strany jeha zaměstnanců.

3.4 SoučinnostZpracovate|e

3"4,1 Zpracovatel ie povirren Správci poslqpt*o*t veškené řnforrrrace a retevantní data souvise.!ící s
jeho činncsť vylconávanou na zákíadě §m|ouvy a bezodkladně informovat Správce o
jakérnkoliv hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného výkonu jeho činncsti na základě
Smlouvy.

3"4"Z Zpracovatelje povínen vůči Spn*vci:

a} poskytnout veškerou součinnost nezbytncu pro úče|y sledování a kontroly činnosti
Zpracovatele vykonávané na základě Srnlcuvy, zejména umožněním přístupu do
sídla či prcstorů Zpracovatele, kde vykonává svou činnost, a to i do prostorů
umístěných v zahraničí, zpřístupněnírrt anebo poskyt*utírp re}evant*í dck*mentace,
ínforr*ací či postupů wtahujících se k činncsti Zpnacovatele na zálcladě Srnlouvy a

umožněním případných konzultací se zaměstnanci Zprac<rvatele či třeťrni gsobanni

vykonávajícími činnost pro Zpracovatele v souvislosť s činncstí vykonávarrau na
základě Smlouvy, a to Správci i třďím stranárn pověřen*ých výkonem této čirrnasti
5právcem;
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b} psskytnout Správci vešker*u součinnast neebytnou pro účely vyřízerrí žádcstt
o uplatnění práv subjektů údajů ve srnyslu čl. !3 až čl. ?2 Nařízení;

c} poskytnout veškeré inf,onr-nace potřebné pro plnění povinnosť §právce vůči
crgánům veřejné správy, zejména vůči Úřadu pro ochranu csobních údajů nebo
jinému dozgrovému orgánu s působností v oblasti ochrany osobních údajů včetně
zahraničních {dále jen ,,9ozorový úřad') při yýkcnu dohledu podle Nařízení;

d} zajistit poskytnuť součinnosti třeťmi osobami vykonávajících činnost pro
Zpracovatele v souvislosti s činnosť vykonávanou na základě §mlouvy a to v rozsahu
pcdle bodů {a} a {b};

a to kdykoliv na základě předchozí žádosti Správce.

3.4,3 Zpracovatelje povinen kdykoliv na zák|adě předchozí písennné žádosti Správce poskytnout
veškerou součinnost nezbytnou pro účely výkonu dohledu Dozorgvéhg úřadu nad činnosť
Správce v souvislasti její činnosť aíneba činngstí Zpracclvatele dle téts §ml§uvy. Zejména
umožněním přístupu do sídia či prostorů Zpracovatele, kde vykonává syou činnost, a to i do
prostorů urnístěnr,ých v zahraničí, zpřístuprrěním anebo poskytrrutírn re|evantní
dokumentace, informací či postupů vztahujících se k činnosti Zpracovatele na základě
§mlauvy a umožnénírn případných konzultací se zaměstnanci Zpracavatele či třeťrni
osobami vykonávajícími činnost pro Zpracovatele v souvislosti s činnosť vykonávanou na
základě Smlouvy, a to §právci itřeťrn ďranárn pověřenýctr rr,ýkonern téts činnosti Správcern-

3.4.4 Zpracovatelje povinen Správci bez zbytečného odkladu písemně oznámit jakékoliv úkony či
zahájení kontraly ze stíany Dozorovéř,:o úřadu a informovat §právce a průběhu a výsledcích
těchto úkonů nebo kontroly.

3.5 Řetězenízpracovatelů

3-5-1, Zpracovateíje aprávněn využít k v,ýkonu činnosť na základě §mlouvy třeťch o§obn dalších
zpía{§vatelů, pouze za splnění následujících podrnínek:

a} oznární Správci přederrr zárněr využít této osoby včetně specifikace způsobu jejího
využié;

b} Správce s využitím této ascby udělí písernný souhlas. Správce si vyhrazuje právo
tento písemny souhlas kdykoliv odvolat a to i bez uvedení důvodů;

c} před zapojením této osoby Zpracovatel zajistí, že tato osoba se, v€ vztahu k v,ýkonu
činnosť na základě §mlouvy, zaváže v plném rozsahu dcdřavat veškeré práva
a povinnosti jako Zpracovatel dle toheito Smlouvy a požadavky ftJařízení.

3.5-2 Nep|ní.-li třetí osgba.iako další zpracovateN wé povinnosť v oblasti octrrany osobnícřr údajů,
odpovídá §právci za plnění těchto povinností dalšítr§ zpíacovatele i nadále plně Zpracovatel-

3.5"3 Zpracevatel není bez předchozího písernnéha souhlasu §právce oprávněn jakkoli předat
osobní údaje a umgž*it jeiich zpracování v zemích mimo území Evropské unie.

Práva a povinnosť Správce

Správce má právo požadovat pravidelné či nahodilé informace o wýkonu činnosti Zpracovatele
na základě §rnlouvy včetně irrforrnací o využívání třetích osob Zpracovatelem a o jejicřr

činnosti.

Správce je oprávněn kontrolavat činnost Zpracovatele vykonávanou na základě Smlouvy,
včetně činnosť vykonávanýcřr pro Zpracovateie třeťmi osobami. Za ťm účelem je oprávněn
požadcvat poskytnuť dokurnentů, inforrnací a vysvětlení a ověřovat příslušné skutečrrosti
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v pro§tcrách Zprac<rvatele a třetích osoh využívaných Zpracovatelern k ,tnýkcntl činncstí
na základě §mlouvy, jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Správce je oprávněn pověřit vtikonem
tétg kontrolní činngsti jiný subjekt, kterému je Zpraccvatel pcvinen poskytnout stejnou
součinnost jako Správce.

4.3 Správce předává Zpracovateli i*forrnace, doíctrmenty a datší padklady rrezbytné k řádrlémut

uýkonu činnosti na základě Smlouvy a poskytuje nezbytnou součinnost. §právce je oprávněn
udělovat Zpracovateli pokyny k výkonu činngsť na základě §mlouvy, včetně s{angyení da|šíclt
podmínek a omezení, které plynou z požadavků obecně závazných právních předpisů a/nebo
rozhodnuť orgiinů veřejné rns§ř, zejmén* Sazorového úřadtr {zejména v dt}sledku rozhodn*ť
Dozorového úřadu ve správním řízení nebo změny rrýkladové praxe Dozorového úřadu}.

5 §rnluvní pokuta

5.1 V případě nedodržení povinnosť vypltývající z čl. 3.1. - 3.5" Smlouvy má §právce právo

uplatnit vůči Zprarcvateli srnluvní pckutu ve výši 50.000,- l{č za každý případ porušení
některé z povinnosť.

5,3

§rnluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15ti dnti od doručení písernné vtlzry oprávněné §rnluvní
strany §mluvní straně povinné ze smluvní pckuty.

lJiednánínn o srnluvní pakuttě není datčeno právo poškozené §rnluvní §trany don*áhat
se náhrady škody v ptné v,ýši.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zpracovatele p<rvinncsti splnit rávazek utvrzený smluvní
pokutou.

Správce je oprávněn uplatňovat vůči Zpracovateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude
z porušení §mlauvy Zpracovatelem vypiývat nárok dle tolroto článku, tj. i v případě kumulace
smluvních pokut.

Odpovědnost za škodu

Zpracovatel se zavazuje, že nahradí Správci škodu nebo jakoukoli jinou újmu, která mu
wznikne v so*vislcrsti se zpracovánír* Osebních údajt} pcdle této §n,l§ouvy v příčinné
souvistosti s porušením povinností Zpracovatele. Ú;rna ve smyslu předchozí věty zahrnuje
rovněž veškeré veřejrroprávní sankce ulgžené Správci v příčinné souvislosti s profiprávnírn
jednáním či opomenuťm Zpracovatele.

Trvání smlouvy

Tato Smlouva je uzavřena na dobu účinnosť Zpracovatelské smlouvy.

Tato §mlouva může b*ýt ukončena jedním z následujících způsobů:

a} písemnou dohodgtl Smluvních strafi, jejíž součástí je i vypořádáni vzájernných závazků
a pchledávelq ke dni staneivenérnu v takové dottodí

b} písemnrým odstcupením některé ze §mluvních stran v případě podstatnéha pcrušení
povinnosti dle této §mlouvy druhou Srnluvní stranou.
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Odstoupení od §mlouvy musí b,ýt písemné a nabýaá účinnosti dnern doručení druhé §mluvní
straně" §dstoupení §d §fí}lffirn/ se nedotý*á rtárgk{r na zapírcní smluvní pokuty, úroků
z prodlení, popř. nároku na náhradu škody.

§rnlurrní strany se dahcd§, že v případě ánika §mtouvy si vzáiem*ě rypoffia!í veškré
závazky a pchledávky do 3S ónri ode dne ániku §nlouvy. Zpracouatelie pvinen v rarnci této
lh&ty pronrést lilnidaci osobn$ch údaiů. ktelÉ mu hr*y pos*ytncty na §ikladě tětc §mlatruy"

Závěrečná u§bnouení

lfztatry nnezi drnlrrvnímí stranami výs|ovně v t€to §mlouvě neuprave*é g íídí právn§rn řádenn
České republiky a Nařízením_

Veškeré změny této §mlourry je možné provést pouze formou číslovaných písemných
dgdaŤ*iJ, ktgé se po jeiiďr prdpisu opnfunšnýr*i aístupci gbffJ §.§nl*yních stran stanou
nedílnou saučásť této §mlouly-

Pokud by se r iakéhokoli důvodu jakekoli ujednání tétg Srnlautry stalo neplatnýrn neho
nevymahatelnýrn" neplatnost nebo nevy*tahatelnost takmtÉhtr ulednání nebude rnít vliv na
platnost a tlčinnost zbýva!íďah ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání neb l jeho
obsahu nevypllívá že neplatné nebo nevynnahatelné ujednáni nelze oddětit od ostatníhc
*bsah* §rnl*trvy" Fokud se §akékoli uied*ání tétc §rnlotrvy stan* neplatným nebE
nevymahatelným, zahájí Smluvní strany iednání za účelern nové úpravy rrrájemných váahů
tak, aby by| zachanán půuodníaáměr5m|nutry_

&dni* ze smluvníc*r stran není oprávrrěna ber předchozího p*semnéha souhlas+r druhé
smluvní §trany postoupit sm|ouw, jednot|iv,ý závazek ze smlouvy ani pohledavky tlzniklé
v reuvislg§ti § t§rrt§ Smlor.rvctl na třeť oso§ ani *čin3t jakÉkoliv pávrrí jednání" v iehož
důsledku by došlo k převodu či přechadu přav § govinnasť trgplývajíc§eh z těto Srrrlouvy.

Tato §rnlgí.rva je nlhotovena ve dvou *yltotoveních, přičemĚ l€ždá Snnltlvníctr stran oMrží
po iednom vyhotCIvení.

láto §rnlouva byla sc}rválena Zastupitelstvem obce Kunějovice dne 2O, 7.2§t8, usnesením
č- 673l§ť18 ib r*abÝvá pbtncsti a tifinnosti dnern jejiha podpisu oběma §rnluvními
stranami-

Správre:

V Kuně}nvicíďl dne 28. 7. 2018

Miloslav Novák

#rosta e&ce Kunélmíce

Zpratc*at*l:

8.2


