Číslo smlouvy: __________
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále také jen „Smlouva“) uzavřená podle článku 28 odst. 3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 95/46/ES, (dále také jen jako „nařízení GDPR“) mezi těmito smluvními stranami:
_____________, se sídlem: _____________, IČO: _____________, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _____________
soudem v _____________, oddíl _____________, vložka _____________, (dále také jen jako „Správce“), jako správce,
a
SPEED LEASE a.s., se sídlem: Benediktská 690/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 62912691, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13469, (dále také jen jako „společnost SPEED LEASE
a.s.“), jako zpracovatel,
(Správce a společnost SPEED LEASE a.s. dále společně také jen jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“).
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Strany mezi sebou dne _____________ uzavřely Smlouvu o _____________ (dále jen „Smlouva na plnění“), při plnění
které bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (dále jen „Subjekty“ nebo jednotlivě také jen jako
„Subjekt“) společností SPEED LEASE a.s. pro Správce, a to v rozsahu a za podmínek, jak jsou tyto vymezeny dále v této
Smlouvě.

1.2

Správce bude osobní údaje Subjektů zpracovávat jako správce ve smyslu nařízení GDPR, a to na základě důvodů
zpracování osobních údajů stanovených nařízením GDPR, případně na základě souhlasů Subjektů se zpracováním
osobních údajů udělených těmito Subjekty Správci jakožto správci jejich osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR.
Následně budou tyto osobní údaje Subjektů zpřístupněny na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou o plnění společnosti
SPEED LEASE a.s., která tyto osobní údaje Subjektů bude zpracovávat v postavení zpracovatele ve smyslu nařízení
GDPR.

1.3

Proto si Strany přejí stanovit touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů Subjektů,
zejména pak vymezit předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii Subjektů,
povinnosti a práva Správce a společnosti SPEED LEASE a.s., podmínky a záruky společnosti SPEED LEASE a.s. z
hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany těchto osobních údajů a některá další související práva a
povinnosti Stran, a to v souladu s nařízením GDPR a s dalšími příslušnými právními předpisy.

1.4

S ohledem na výše uvedené mají pro účely této Smlouvy pojmy „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů “,
„zpracovat/zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“ a „dozorový úřad“ stejný význam jako v nařízení
GDPR. Tím nejsou dotčeny definice výslovně uvedené v této Smlouvě.

2.

POVĚŘENÍ

2.1

Účel zpracování: Správce jako správce osobních údajů Subjektů tímto pověřuje společnost SPEED LEASE a.s.
zpracováváním osobních údajů Subjektů, a to za účelem řádného plnění Smlouvy na plnění, tj. zejména za účelem:
2.1.1 poskytování služeb a/nebo dodávkách zboží, které tvoří předmět Smlouvy na plnění;
2.1.2 pro účely vymáhání případných nároků v souvislosti se Smlouvou na plnění;
2.1.3 pro účely analýzy chování subjektů údajů v rámci poskytování služeb a/nebo dodávkách zboží, které tvoří předmět
Smlouvy o plnění s cílem zkvalitňování poskytování takových služeb a/nebo dodávek zboží; a
2.1.4 pro veškeré další účely vymezené souhlasy Subjektů;
(dále společně jen „Účel“).

2.2

Předmět zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů: Správce pověřuje společnost SPEED LEASE a.s.
ke zpracování Osobních údajů Subjektů, a to výhradně pro Účel a v rozsahu, v jakém Správce získá přístup k těmto
Osobním údajům Subjektů v rámci plnění Účelu, tj. v rozsahu následujících Osobních údajů Subjektů:
2.2.1
jméno a příjmení Subjektu;
2.2.2
název společnosti či organizace, které je Subjekt zaměstnancem, orgánem či členem orgánu;
2.2.3
e-mailová adresa Subjektu;
2.2.5
telefonní číslo Subjektu;
2.2.6
_____________;
2.2.7
jakékoliv další osobní údaje, které příslušný Subjekt poskytne Správci a/nebo k nim Správce získá přístup v rámci
plnění Účelu;
(všechny zpracovávané údaje dle této Smlouvy dále společně také jen jako „Osobní údaje“).
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Strany se však výslovně dohodly, že nebudou zpracovávány:
(a)
Osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje,
biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě
nebo sexuální orientaci fyzické osoby (dále jen „Zvláštní kategorie osobních údajů“); a
(b)
Osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, které se týkají rozsudků v trestních věcech a trestných
činů či souvisejících bezpečnostních opatření (dále jen „Osobní údaje o trestních věcech“).
2.3

V případě, že by Správce měl v úmyslu v souvislosti se Smlouvou na plnění zpracovávat osobní údaje spadající do Zvláštní
kategorie osobních údajů a/nebo do kategorie Osobních údajů o trestních věcech, bude o svém záměru písemně informovat
společnost SPEED LEASE a.s. před započetím s takovým zpracováním a navrhne společnosti SPEED LEASE a.s.
uzavření písemného dodatku k této Smlouvě (dále jen „Návrh dodatku“), v rámci kterého dojde k úpravě práv a
povinností mezi Stranami. Strany vyvinou nezbytné úsilí k nalezení shody ohledně obsahu Návrhu dodatku a jeho uzavření.

2.4

Povaha zpracování: Ke zpracování Osobních údajů ze strany společnosti SPEED LEASE a.s. bude docházet jak
manuálně, tak i automatizovaně.

2.5

Rozsah zpracování: Strany se dohodly, že pověření společnosti SPEED LEASE a.s. Správcem ke zpracování Osobních
údajů Subjektů dle této Smlouvy je v každém případě poskytnuto pouze a maximálně v rozsahu, v jakém je Správce
oprávněn dle nařízení GDPR či souhlasu Subjektů ke zpracování Osobních údajů sám, protože Správce využívá společnost
SPEED LEASE a.s. jako zpracovatele ve smyslu článku 28 odstavec 3) nařízení GDPR.

2.6

Odměna za zpracování: Strany se dále dohodly, že odměna za pověření společnosti SPEED LEASE a.s. Správcem ke
zpracování Osobních údajů Subjektů dle této Smlouvy je již zahrnuta v odměně společnosti SPEED LEASE a.s. sjednané
ve Smlouvě na plnění a žádné ze Stran nevyplývají z této Smlouvy žádné zvláštní finanční závazky, vyjma případných
nároků vyplývajících z článku 4.7 této Smlouvy.

2.7

Pokyny Správce: Správce je oprávněn udělovat společnosti SPEED LEASE a.s. písemné pokyny v souladu s touto
Smlouvou a nařízením GDPR za účelem bližšího určení způsobu zpracovávání Osobních údajů podle této Smlouvy.
Společnost SPEED LEASE a.s. je povinna se takovými písemnými pokyny řídit, ledaže by plněním takových pokynů došlo
k porušení či rozšíření předmětu této Smlouvy, nařízení GDPR či dalších aplikovatelných právních předpisů. V případě, že
společnost SPEED LEASE a.s. vyhodnotí pokyn Správce jako pokyn udělený v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto
článku této Smlouvy, společnost SPEED LEASE a.s. písemně uvědomí Správce o důvodech odmítnutí řídit se takovým
písemným pokynem Správce.

3.

ZÁRUKY O TECHNICKÉM A ORGANIZAČNÍM ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1

Společnost SPEED LEASE a.s. bude při zpracování Osobních údajů postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména s nařízením GDPR. Společnost SPEED LEASE a.s. se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační 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.
Společnost SPEED LEASE a.s. bude dodržovat zejména povinnost vést záznamy o zpracování dle článku 30 nařízení
GDPR, povinnost spolupracovat s dozorovým úřadem dle článku 31 nařízení GDPR, a povinnost hlásit porušení
zabezpečení Osobních údajů Správci podle článku 33 nařízení GDPR. Tyto povinnosti platí i po ukončení zpracování
Osobních údajů společností SPEED LEASE a.s. v rozsahu dle nařízení GDPR. Společnost SPEED LEASE a.s. bude
zpracovávat Osobní údaje manuálně, elektronicky a automatizovaně.

3.2

Společnost SPEED LEASE a.s. se zavazuje na vlastní náklady přijmout a dodržovat taková vhodná technická a organizační
opatření v souladu s článkem 32 GDPR, 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, jež nebudou na menší technické a organizační (tj. i bezpečnostní) úrovni, nežli ta, která
jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy jako minimální standard zabezpečení zpracování (dále také jen jako
„Organizační a technická opatření“) a vyžadována nařízením GDPR. Správce bere na vědomí a souhlasí s tím, že
společnost SPEED LEASE a.s. je oprávněna jednostranně a bez předchozího souhlasu Správce měnit Organizační a
technická opatření takovým způsobem, aby došlo k zajištění plnění účelu této Smlouvy a ochraně Osobních údajů
v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a/nebo způsobem uloženým dozorovým úřadem. V případě, že dojde ke změně
Organizačních a technických opatření, je společnost SPEED LEASE a.s. povinna o této změně bez zbytečného odkladu
písemně informovat Správce a písemně mu zaslat nové znění Organizačních a technických opatření.

4.

DALŠÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1

Společnost SPEED LEASE a.s. prohlašuje a Správce bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost SPEED LEASE a.s. je
oprávněna svěřit výkon svých práv a povinností podle této Smlouvy třetí osobě a/nebo třetím osobám, které budou v
postavení subdodavatele zpracovatele osobních údajů (dále jen „Další zpracovatel“) ve smyslu článku 29 odst. 2 nařízení
GDPR. Společnost SPEED LEASE a.s. bude informovat Správce o tom, kdo jsou tito Další zpracovatelé písemně a
Správce je oprávněn vyslovit vůči takovým Dalším zpracovatelům námitky. Ke dni uzavření této Smlouvy jsou Dalšími
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zpracovateli osoby, uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy s tím, že Správce vůči nim nemá žádné námitky a souhlasí s jejich
zapojením do zpracování Osobních údajů.
4.2

Podpisem této Smlouvy nedává Správce souhlas s poskytnutím Osobních údajů společností SPEED LEASE a.s. třetím
osobám vyjma Dalších zpracovatelů, a to s výjimkou případů, kdy má k tomu společnost SPEED LEASE a.s. zákonnou
povinnost.

4.3

Společnost SPEED LEASE a.s. zavede takové postupy, aby zaměstnanci a členové statutárních orgánů společnosti SPEED
LEASE a.s., kterým společnost SPEED LEASE a.s. umožní přístup k Osobním údajům, a všichni Další zpracovatelé
dodržovali a zachovávali povinnost mlčenlivosti a bezpečnost Osobních údajů, a to minimálně ve stejném rozsahu, v jakém
je k mlčenlivosti a ochraně Osobních údajů zavázána společnost SPEED LEASE a.s., včetně úrovně technických a
organizačních opatření, jež nebudou na menší technické a organizační (tj. i bezpečnostní) úrovni nežli Organizační a
technická opatření, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy. Každá osoba jednající z oprávnění společnosti
SPEED LEASE a.s. bude zavázána zpracovávat Osobní údaje pouze podle pokynů společnosti SPEED LEASE a.s., které
budou plně v souladu s pokyny Správce pro společnost SPEED LEASE a.s. Společnosti SPEED LEASE a.s. zůstává při
jakémkoliv poskytnutí Osobních údajů Dalšímu zpracovateli odpovědná vůči Správci za to, že takový Další zpracovatel
bude zpracovávat Osobní údaje v souladu se závaznými předpisy a touto Smlouvou, a že při předávání Osobních údajů
nebude docházet k porušování obecných zásad pro předávání Osobních údajů, zakotvených v článku 44 nařízení GDPR.

4.4

Pokud společnost SPEED LEASE a.s. zjistí, že Správce anebo jakákoliv třetí osoba, která zpracovává Osobní údaje,
porušuje povinnosti stanovené nařízením GDPR a/nebo zákonem o ochraně osobních údajů a/nebo dalšími aplikovatelnými
předpisy, společnost SPEED LEASE a.s. na tuto skutečnost písemně upozorní Správce a společnost SPEED LEASE a.s. je
oprávněna v nezbytném rozsahu pozastavit zpracování Osobních údajů podle této Smlouvy, ve vztahu ke kterým dochází
k porušení, do odstranění takového porušení.

4.5

Strany se dohodly, že pokud společnost SPEED LEASE a.s. obdrží od Správce pokyn, jehož prostřednictvím bude Správce
požadovat po společnosti SPEED LEASE a.s. zajištění technického provedení níže uvedených žádostí, námitek nebo
uplatnění práv Subjektů, je společnost SPEED LEASE a.s. povinna takový pokyn vykonat bez zbytečného odkladu a o
provedení takového pokynu Správce písemně informovat. Jedná se o následující žádosti, námitky nebo uplatnění práv
Subjektů:
4.5.1 žádost Subjektu o potvrzení, zda osobní údaje, které se Subjektu týkají, jsou či nejsou zpracovávány podle článku
15 nařízení GDPR;
4.5.2 žádost Subjektu o získání přístupu k Osobním údajům Subjektu a k dalším informacím podle článku 15 nařízení
GDPR;
4.5.3 žádost Subjektu o opravu nepřesných Osobních údajů, které se Subjektu týkají podle článku 16 nařízení GDPR;
4.5.4 žádost Subjektu o výmaz Osobních údajů, které se Subjektu týkají podle článku 17 nařízení GDPR; a
4.5.5 žádost Subjektu o omezení zpracování Osobních údajů, které se Subjektu týkají, podle článku 18 nařízení GDPR;
4.5.6 žádost Subjektu o přenesení Osobních údajů, které se Subjektu týkají, podle článku 19 nařízení GDPR;
4.5.7 námitku Subjektu proti zpracování Osobních údajů, které se Subjektu týkají, podle článku 21 nařízení GDPR;
4.5.8 uplatnění práva Subjektu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, podle článku 22 nařízení GDPR;
(žádosti, námitky nebo uplatnění práv Subjektů uvedená v článcích 4.5.1 až 4.5.8 této Smlouvy dále také jen jako
„Žádosti Subjektů“ nebo jednotlivě jako „Žádost Subjektu“). Společnost SPEED LEASE a.s. bude poskytovat Správci
související technickou podporu za podmínek dle Smlouvy na plnění.

4.6

V případě, že Žádost Subjektu či Žádosti Subjektů obdrží přímo společnost SPEED LEASE a.s., společnost SPEED
LEASE a.s. takovou žádost neprodleně postoupí Správci a bude o tomto postoupení informovat žádající Subjekt a poskytne
Správci nezbytnou součinnost za účelem vyřešení takové Žádosti Subjektu na základě písemné žádosti Správce.

4.7

V případě, že společnost SPEED LEASE a.s. obdrží přímo od Subjektů či od Správce celkem více než 10 (slovy: deset): (i)
Žádostí Subjektů a/nebo (ii) žádostí Správce k technickému zpracování jakékoli Žádosti Subjektu či poskytnutí nezbytné
součinnosti s takovým zpracováním, a to v rámci jednoho kalendářního měsíce, náleží společnosti SPEED LEASE a.s. od
Správce paušální kompenzace vynaložených nákladů ve výši _____________ Kč (slovy: _____________ korun českých)
plus DPH za každou další takovou Žádost Subjektu a/nebo žádost Správce v rámci takového kalendářního měsíce (dále jen
„Paušální náhrada“). Strany se dále dohodly, že pokud bude nezbytné implementovat jakékoli důvodně nepředvídané
změny Organizačních a technických opatření a souvisejících systémů za účelem zajištění souladu s požadavky
vyplývajícími z nařízení GDPR (například zejména z důvodu vydání bezpečnostních záplat užitých softwarových produktů
společnost SPEED LEASE a.s.), jakékoli náklady na takovou implementaci přesahující _____________ (slovy:
_____________) man/hour (člověkohodin) za kalendářní měsíc budou Správcem hrazeny společnosti SPEED LEASE a.s.
v nezbytném rozsahu ve výši _____________ Kč (slovy: _____________ korun českých) plus DPH za jednu man/hour
(člověkohodinu). Strany se dohodly, že společnost SPEED LEASE a.s. je oprávněna vystavit Správci fakturu na plnění dle
tohoto článku za předchozí kalendářní měsíc, v ostatním se přiměřeně uplatní ujednání o fakturaci obsažená ve Smlouvě na
plnění.

4.8

Společnost SPEED LEASE a.s. a/nebo Další zpracovatel nejsou oprávněni zpracovávat Osobní údaje v míře či rozsahu
větším, než je míra a rozsah nezbytný pro splnění Účelu a/nebo v míře a rozsahu vyplývajícím ze závazných právních
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předpisů. Neurčí-li Správce výslovně písemně jinak, není společnost SPEED LEASE a.s. dále oprávněna Osobní údaje
upravovat, pozměňovat, přizpůsobovat, šířit, zveřejňovat a kombinovat. Osobní údaje zpracovávané společností SPEED
LEASE a.s. dle této Smlouvy musí být přesné, jak je vyžadováno příslušnými právními předpisy a v případě potřeby musí
být aktualizovány dle pokynů Správce. V případě, že Správce nebo společnost SPEED LEASE a.s. zjistí, že jimi
zpracovávané Osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený Účel přesné, přiměřené, relevantní, provede bez zbytečného
odkladu přiměřená opatření, zejména Osobní údaje opraví nebo doplní.
4.9

Správce bere na vědomí, že je společnost SPEED LEASE a.s. součástí Skupiny SIXT (popis této skupiny naleznete na
adrese: _____________), která provozuje společný administrativní a operační systém nazvaný _____________, a Správce
souhlasí s tím, že společnost SPEED LEASE a.s. je oprávněna v souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících
z této Smlouvy předávat Osobní údaje do třetích států, ve kterém mají sídlo osoby ze Skupiny SIXT, a to do členských
států Evropské unie, na Island, Norska a Lichtenštejnska, a rovněž do třetích zemí, o kterých bylo v souladu s právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů Evropskou komisí rozhodnuto, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň
ochrany. Správce rovněž souhlasí s tím, že společnost SPEED LEASE a.s. je oprávněna předávat Osobní údaje i těm
osobám ze Skupiny SIXT, které sídlí či provádějí zpracování: (a) na základě poskytnutých vhodných záruk mezi
společností SPEED LEASE a.s. a takovou osobou, a to v případě neexistence rozhodnutí Evropské komise o tom, že třetí
země, ve které jsou takovou osobou Osobní údaje zpracovávány, zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů
a/nebo (b) na základě závazných podnikových pravidel závazných pro společnost SPEED LEASE a.s. a takovou třetí osobu,
které zajišťují odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů. Správce bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost
SPEED LEASE a.s. bude Osobní údaje zpracovávat automatizovaně, včetně činění automatizovaných individuálních
rozhodnutí, manuálně, elektronicky, i kombinací všech uvedených způsobů.

5.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

5.1

Strany se dohodly, že tato Smlouva je smlouvou závislou na Smlouvě na plnění, a že tato Smlouva automaticky skončí a
zaniká v den, kdy dojde ke kumulativnímu splnění následujících podmínek:
5.1.1 dojde k ukončení Smlouvy na plnění; a
5.1.2 dojde k ukončení veškerých činností společnosti SPEED LEASE a.s. podle Smlouvy na plnění.

5.2

Pokud by se Osobní údaje v den ukončení trvání této Smlouvy nacházely na zařízeních společnosti SPEED LEASE a.s.,
zavazuje se společnost SPEED LEASE a.s. předat Správci veškeré Osobní údaje zpracovávané na základě této Smlouvy a
shromažďované společností SPEED LEASE a.s. ke dni ukončení trvání této Smlouvy, včetně jakýchkoli záložních kopií a
jakýchkoli evidencí a datových souborů Osobních údajů, ledaže Správce doručí společnosti SPEED LEASE a.s. písemný
pokyn ke zničení Osobních údajů, v takovém případě je společnost SPEED LEASE a.s. povinna Osobní údaje zničit v den
určený Správcem, pokud neplyne z právních předpisů jinak.

5.3

Tuto Smlouvu není možné ukončit jinak než písemnou dohodou Stran nebo v souladu s článkem 5.1 této Smlouvy neboť
je nezbytným procesním ujednáním ve vztahu ke Smlouvě na plnění. Aplikaci ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, o ukončení Smlouvy výpovědí a/nebo odstoupením tímto Strany dohodou vylučují.

6.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1

V případě, že by společnost SPEED LEASE a.s. odpovídala Správci za jakoukoli újmu podle této Smlouvy či v souvislosti
s ní, Strany se tímto výslovně dohodly, že s ohledem na skutečnost, že Smlouva na plnění a tato Smlouva jsou závislé
smlouvy, celková maximální výše takové újmy, za kterou může být společnost SPEED LEASE a.s. podle této Smlouvy
odpovědná, činí celkem 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za dobu trvání Smlouvy a započítává se do
případného maximálního limitu stanoveného ve Smlouvě na plnění pro odpovědnost společnosti SPEED LEASE a.s. za
újmu. V případě, že by Správce odpovídal společnosti SPEED LEASE a.s. za jakoukoli újmu podle této Smlouvy či v
souvislosti s ní, Strany se tímto výslovně dohodly, že s ohledem na skutečnost, že Smlouva na plnění a tato Smlouva jsou
závislé smlouvy, celková maximální výše takové újmy, za kterou může být Správce podle této Smlouvy odpovědný, činí
celkem 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za dobu trvání Smlouvy a započítává se do případného
maximálního limitu stanoveného ve Smlouvě na plnění pro odpovědnost Správce za újmu.

6.2

Strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost, informace a podklady pro zajištění souladu plnění dle této
Smlouvy s nařízením GDPR a dalšími aplikovatelnými předpisy, a to zejména v případě jakýchkoliv jednání s dozorovým
úřadem či šetření dozorového úřadu či jakéhokoliv jiného orgánu veřejné moci a pokud bude hrozit nebo bude zjištěno, že
jakákoliv pravidla stanovená touto Smlouvou nejsou v souladu s nařízením GDPR anebo s dalšími aplikovatelnými
předpisy, přičemž v takovém případě jsou Strany povinny učinit veškeré kroky k nápravě a k uvedení těchto pravidel do
souladu s výše uvedeným.

6.3

Osoby oprávněné k vyřizování komunikace ve věcech týkajících se této Smlouvy jsou, kromě osob, u kterých tak stanoví
příslušný právní předpis, a zároveň osoby, které jsou za příslušnou Stranu odpovědné za plnění informační povinnosti
podle nařízení GDPR, jsou následující:
6.3.1 za Správce:
jméno a příjmení:
_____________
funkce:
_____________
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adresa:
e-mail:
telefon:

_____________
_____________
_____________

6.3.2 za společnost SPEED LEASE a.s.:
jméno a příjmení:
_____________
funkce:
_____________
adresa:
SPEED LEASE a.s., _____________
e-mail:
_____________
telefon:
_____________
mob. tel.:
_____________
V případě změny osoby oprávněné k vyřizování komunikace je společnost SPEED LEASE a.s. a/nebo Správce povinen o
takové změně uvědomit druhou Stranu alespoň 3 (slovy: tři) dny před účinností takové změny spolu s uvedením
kontaktních údajů nově jmenované osoby oprávněné k vyřizování komunikace.
6.4

Tato Smlouva se řídí českým právem. Správce není oprávněn postoupit žádná svá práva podle této Smlouvy třetí straně.
Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešit smírně. Pokud by takové
smírné řešení nebylo možné, budou spory rozhodovány příslušnými soudy v České republice.

6.5

V případě, že by jakékoli ustanovení této Smlouvy bylo či se stalo neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude toto
ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy a nebude mít vliv na platnost, účinnost a
vymahatelnost této Smlouvy jako celku či jakéhokoli jiného ustanovení této Smlouvy. Strany se v takovém případě
zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude odpovídat účelu
této Smlouvy a bude svým obsahem nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

6.6

V případě změny platné legislativy ohledně ochrany osobních údajů se Strany zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě,
kterým tuto Smlouvu uvedou do souladu s takovou legislativou, pokud to bude nezbytné.

6.7

Tato Smlouva, včetně všech jejích příloh, které představují její nedílnou součást, představuje jedinou a úplnou dohodu
mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy a v plném rozsahu nahrazuje a ruší všechny předchozí dohody a ujednání
Stran, ať již ústní nebo písemná, týkající se předmětu této Smlouvy. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou
dohodou obou Stran. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží jedno
vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Příloha č. 2 -

Organizační a technická opatření
Seznam dalších zpracovatelů

V _______________ dne ______________

V _______________ dne ______________

__________________________________________
_______________
_______________

__________________________________________
SPEED LEASE a.s.
jméno a funkce: _______________
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Příloha č. 1 – Organizační a technická opatření
1.

Společnost SPEED LEASE a.s. se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická
opatření:
(a)
společnost SPEED LEASE a.s. v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří
touto činností pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně
Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení GDPR či této
Smlouvy;
(b)
bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či
nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců společnosti SPEED LEASE
a.s. ;
(c)
bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
(d)
Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým
budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel, a bude Osobní údaje pravidelně
zálohovat;
(e)
zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím
zabezpečeného přenosu po veřejných sítích;
(f)
písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou
evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;
(g)
bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření
vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
(h)
zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
(i)
prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k
nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
(j)
zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro
zajištění bezpečnosti zpracování; a
(k)
při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí společnost SPEED LEASE a.s. dle dohody se Správcem bezpečnou
fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Správci.
Příloha č. 2
SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SEZNAM DALŠÍCH ZPRACOVATELŮ
Název

Sídlo

IČO:

V _______________ dne ______________

V _______________ dne ______________

__________________________________________
_______________
_______________

__________________________________________
SPEED LEASE a.s.
jméno a funkce: _______________
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