Evidenční číslo z Centrální evidence smluv: 060015

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o údržbě programového vybavení
Tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o údržbě programového vybavení
dodaného firmou OKsystem s.r.o. ze dne 15. 12. 2006, vedené v Centrální evidenci
smluv uživatele pod evidenčním číslem: 060015, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 (dále
jen „Smlouva“) se uzavírá dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice

Jednající:

Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky

IČO:

00164801

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Číslo účtu:

7628001/0710

(dále jen „Uživatel“)

a

OKsystem a.s.
Sídlo:

Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle

Jednající:

Ing. Vítězslavem Cimlem, členem představenstva

IČO:

27373665

DIČ:

CZ27373665 (je plátcem DPH)

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu:

48973004/0400

Zapsaná:

obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20326

(dále jen „Poskytovatel“)

(Uživatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní
strana“)
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Čl. 1
Preambule
1.

Vzhledem k tomu, že dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a vzhledem k tomu, že předmět
Smlouvy obsahuje zpracování osobních údajů Poskytovatelem, vznikla Smluvním
stranám povinnost smluvně upravit vzájemná práva a povinnosti při zpracování
osobních údajů dle § 28 GDPR.

2.

Uživatel je správcem ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR a Poskytovatel
je zpracovatelem ve smyslu článku 4 odst. 8 GDPR.

3.

Ke splnění výše uvedené povinnosti dle § 28 GDPR Smluvní strany uzavřely tento
Dodatek.

Čl. 2
Předmět Dodatku
1.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se do čl. 12 Smlouvy doplňuje
následující text:
„V
případě,
že
poskytovatel
poruší
některou
povinnost
stanovenou
mu v čl. 14 Smlouvy, uhradí uživateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé
jednotlivé porušení. Úhradou uvedené smluvní pokuty se nezakládá překážka
pro případnou náhradu újmy.“

2.

Smluvní strany se dále dohodly, že se účinností tohoto Dodatku do Smlouvy vkládá
nový článek 14, který zní:
„Článek 14
Ochrana osobních údajů
Předmětem této Smlouvy je zpracování osobních údajů (dále jen „Plnění“)
poskytovatelem pro uživatele ve smyslu čl. 4 bod 2 GDPR.
Zpracováním osobních údajů se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv operace nebo
soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn
pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, a to zejména jejich využívání
k řešení incidentů, reportingu a optimalizaci procesů v rozsahu nezbytném pro zajištění
řádného plnění Smlouvy.
Zpracování prováděné poskytovatelem se řídí touto Smlouvou, právním aktem
Evropské Unie nebo právním předpisem ČR, které zavazují poskytovatele vůči uživateli
a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování,
typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva uživatele.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě písemných
pokynů uživatele.
Poskytovatel je při plnění této Smlouvy zpracovatelem osobních údajů dle GDPR.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze po dobu trvání této
Smlouvy.
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Účelem zpracování osobních údajů je zajištění provozu PIS BASE a OKinfo, které
zajišťují plnění povinností stanovených uživateli právními předpisy při zpracovávání
osobních údajů v rámci personální agendy. Součástí plnění je zajištění provozu, řešení
incidentů, reportingu, optimalizace procesů, výkon a obhajoba práv a správy PIS BASE
a OKinfo, kde mohou být osobní údaje klientů a poskytovatel může, v případě potřeby,
nahlížet na veškerá data.
Na základě vzájemného konsenzu smluvních stran mohou být poskytovatelem
zpracovány následující kategorie osobních údajů subjektů údajů:
•

jméno, popřípadě jména, příjmení,

•

dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující
se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jedná-li se o podnikající
fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,

•

obchodní firma nebo název, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu zapsanou
v obchodním rejstříku,

•

adresa,

•

identifikační číslo,

•

identifikátor datové schránky.

•

e-mailová adresa,

•

datum narození,

•

rodné číslo,

•

telefonní číslo,

•

údaje o bankovním spojení.

Na základě vzájemného konsenzu smluvních stran mohou být poskytovatelem
zpracovány osobní údaje o následujících kategoriích subjektů údajů:
•

odesílatelé,

•

adresáti

•

zaměstnanci (včetně bývalých).

Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci pouze na základě písemného pokynu uživatele, s výjimkou případů,
kdy mu toto předání ukládá právo Evropské Unie nebo právní předpis ČR. V takovém
případě je poskytovatel povinen uživatele informovat o tomto právním požadavku před
předáním s výjimkou případů, kdy by právo Evropské Unie nebo právní předpis ČR toto
informování zakazovaly.
Poskytovatel je povinen zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly
vázány mlčenlivostí.
Poskytovatel je povinen přijmout vhodná opatření požadovaná dle čl. 32 GDPR.
To znamená, že poskytovatel je povinen provést taková technická a organizační
opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající možnému riziku porušení
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pro práva a svobody fyzických osob. Vhodnými technickými a organizačními
opatřeními jsou zejména:
•

pseudonymizace a šifrování osobních údajů, schopnost zajistit neustálou
důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,

•

schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě
fyzických či technických incidentů,

•

proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování.

Poskytovatel je povinen informovat uživatele o přijatých technických a organizačních
opatřeních pro zajištění zabezpečení osobních údajů zpracovávaných dle této Smlouvy
a přihlédnout k připomínkám uživatele v průběhu jejich realizace.
Poskytovatel je povinen bezodkladně oznamovat uživateli všechny osoby
s administrátorským přístupem za všechny další zpracovatele, kteří mají přístup
k osobním údajům. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznamovat uživateli každou
změnu ve výčtu těchto osob. Osobou s administrátorským přístupem je myšlen
speciální uživatelský účet používaný pro správu informačního systému, který
je schopen činit neomezený, potenciálně i nepříznivý, rozsah změn celého systému.
V závislosti na operačním systému (OS) může být skutečný název tohoto účtu root,
administrátor, admin nebo supervisor. V systémech, které implementují model
bezpečnosti založené na rolích (Role Based Security Model), každý uživatel s úlohou
superuser (nebo jeho synonyma) může provádět všechny akce účtu superuser.
Poskytovatel je povinen být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi
podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací,
jež má poskytovatel k dispozici.
Při zpracování osobních údajů je poskytovatel povinen zohlednit povahu tohoto
zpracování. Poskytovatel je povinen poskytnout uživateli prostřednictvím vhodných
technických a organizačních opatření veškerou součinnost pro splnění povinnosti
uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole
III. GDPR.
Poskytovatel je povinen poskytnout uživateli veškerou součinnost při plnění povinností
dle GDPR.
Na základě pokynu uživatele je poskytovatel povinen po skončení poskytování služeb
spojených se zpracováním osobních údajů všechny osobní údaje buď vymazat, nebo
je vrátit uživateli, a vymazat existující kopie. Poskytovatel není povinen vymazat osobní
údaje či jejich kopie pouze v případě, že právo Evropské Unie nebo právní předpis
ČR požaduje uložení daných osobních údajů.
Poskytovatel je povinen na pokyn uživatele poskytnout uživateli veškeré informace,
které má k dispozici, potřebné k doložení splnění povinností správce dle GDPR.
Poskytovatel je povinen na pokyn uživatele umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné
uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům
poskytnout součinnost.
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Poskytovatel je povinen neprodleně informovat uživatele v případě, že podle jeho
názoru určitý pokyn uživatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy Evropské Unie nebo
právní předpis ČR týkající se ochrany osobních údajů.
Poskytovatel je povinen na výzvu poskytnout uživateli dostatečné záruky zavedení
vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo
požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Pokud
poskytovatel dodržuje schválený kodex chování uvedených v čl. 40 GDPR nebo
schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v čl. 42 GDPR,
má se za to, že poskytovatel doložil dostatečné záruky.
Poskytovatel nesmí zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele
bez předchozího písemného souhlasu uživatele.
Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem uživatele provedl určité
činnosti zpracování, je poskytovatel povinen dalšímu zpracovateli uložit stejné
povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě nebo jiném
právním aktu mezi uživatelem a poskytovatelem. Poskytovatel je povinen zejména
požadovat poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických
a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR.“
3.

S ohledem na změnu Smlouvy popsanou v odst. 2. tohoto článku se Smluvní strany
dohodly, že účinností tohoto Dodatku jsou stávající články 14 a 15 Smlouvy nově
očíslovány jako články 15 a 16.

4.

Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají
nezměněna.

Čl. 3
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, po 2 pro každou Smluvní stranu,
přičemž každý stejnopis má platnost originálu.

2.

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně Smlouvy
a předchozích dodatků a relevantních metadat v Informačním systému registru smluv
(dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění Dodatku včetně Smlouvy a předchozích dodatků a relevantních metadat
v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede uživatel.
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4.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem,
že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle
a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
níže podpisy oprávněných zástupců.

Za Správce:
V Praze, dne: 22. 07. 2019

Za Zpracovatele:
V Praze, dne: 17. 07. 2019

Ing. Jana Vodičková

Ing. Vítězslav Ciml

ředitelka odboru informatiky

člen představenstva

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

OKsystem a.s.
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