Obecní úřad Libníč – Obec Libníč
Libníč 85, 373 71 Libníč
www.libnic.cz

email: obeclibnic@antee.cz
tel.: +420724 164 288
IČ: 00581445

Smlouva
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění, o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti s
nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“)
Tato smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami:
Zhotovitelem je:
Jméno:
Robin Sekanina
Adresa:
Přídolí 106, Machovice, 381 01 Český Krumlov
Bankovní spojení:
2900044593 / 0600
Mobil:
734 648 117
Email:
robin.sekanina@gmail.com
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Objednatelem je:
Název:
Obec Libníč
Sídlo:
Libníč č. 85, 373 71 Libníč
IČO:
00581445
Zastoupená:
Petrem Uhlířem - starostou
Telefon:
724 164 288
E-mail:
obeclibnic@antee.cz
(dále jako „Objednatel“).
(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jako
„Smluvní strana“).
Smluvní strany ujednávají následující:

1 Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen
„Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem v souladu s článkem 39
v následujícím rozsahu:
a) Poskytování informací a poradenství objednateli v oblasti ochrany osobních údajů:
- Sledování změn v legislativě a GDPR News a poskytování těchto informací objednateli
emailem, telefonicky, případně poskytování těchto informací při osobních návštěvách u
Objednatele,
- Doporučení, jak postupovat při vyřizování konkrétních žádostí podaných konkrétním
subjektem údajů při uplatňování práv, které jsou subjektům údajů přiznané v čl. 12 – 22
GDPR,
- Poskytovatel dává součinnost a usnadňuje audity dalších stran v souvislosti s ochranou
osobních údajů (audity prováděné interně Objednatelem, Úřadem pro ochranu osobních
údajů, či jiným dozorovým orgánem).
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b) Poskytovatel pomáhá identifikovat, zavádět a udržovat základní prvky GDPR, jako jsou zásady
zpracování, práva subjektů údajů, zabezpečení zpracování, záznamy o činnostech zpracování,
ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení ochrany osobních údajů:
- Poskytovatel poskytuje poradenství při zavádění nových agend, technologií nebo
v okamžiku zřizování nových organizačních prvků s cílem zajistit dostatečnou ochranu
osobních údajů,
- Poskytovatel poskytne dostatečnou součinnost při změně procesů, technologií či zajištění
standardů bezpečnosti.
c) Monitoring souladu organizace s GDPR a dalšími předpisy Evropské unie nebo členských států
v oblasti ochrany osobních údajů:
- Soustavný monitoring plnění úkolů vyplývajících ze zjištěných neshod na základě
provedené vstupní analýzy, nebo detailního auditu údajů a analýzy rizik, a to v rámci
pravidelných návštěv u objednatele,
- Dohled nad implementací, případně opětovnou implementací vnitřních směrnic třetí
stranou se zaměřením nad ochranou osobních údajů, a to v rámci pravidelných návštěv u
objednatele,
- Konzultace nových rozhodnutí objednatele a jeho orgánů, o kterých je poskytovatel včas
a komplexně informován, s dopadem na oblast ochrany osobních údajů
- Revize/audit v rozsahu vstupní analýzy souladu činností organizace s právními předpisy
na ochranu osobních údajů, a to v rozsahu jednou za rok.
d) Vzdělávání a zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací
zpracování a souvisejících auditů v oblasti ochrany osobních údajů:
Osobní návštěva u Objednatele za účelem proškolení uvnitř organizace a zvyšování právního
povědomí v oblasti ochrany osobních údajů, skrze odbornou pomoc uvnitř organizace Objednatele 1x
měsíčně alespoň 60 minut.
e) Při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů si správce vyžádá posudek
pověřence pro ochranu osobních údajů.
- Vstupní konzultace v sídle Objednatele v rámci pravidelné návštěvy,
- Zpracování kvalifikovaného zadání a zajištění předání zpracovaného zadání třetí straně,
včetně poskytování případných doplňujících informací, které jsou nezbytné pro
zpracování DPIA.
f) Poskytovatel je kontaktním místem pro zaměstnance Objednatele, Úřad pro ochranu
osobních údajů a subjekty údajů:
- Pomáhá řešit stížnosti podané v souvislosti s ochranou osobních údajů Objednatele
- Zastřešení komunikace s Úřadem a/nebo jinými dozorovými orgány pro ochranu
osobních údajů v celé EU (základní právo komunikace ve svém rodném jazyce)
g) Krizové řízení v okamžiku porušení integrity bezpečnosti osobních údajů:
- Dostupnost Poskytovatele pro nahlášení porušení bezpečnosti osobních údajů v rámci
telefonické podpory denně od 8.00 hod – do 20.00 hod,
- Reakční doba pro potvrzení o přijetí oznámení v případě porušení zabezpečení osobních
údajů nebo podezření o takovém porušení osobních údajů do 24 hod,
- Připravenost zahájit dopadovou analýzu faktického stavu s cílem vyšetřit rozsah úniku a
připravit pro Úřad nebo organizaci podklady pro rozhodování o dalším postupu do 36
hod.
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2. Podmínky objednavatele a cena
1. Objednavatel zajistí součinnost pro efektivní výkon funkce, zdroje souvisejících
s poskytováním služeb objednavateli a samostatnost pro nezávislou práci pověřence.
2. Objednavatel bere na vědomí, samostatné postavení pověřence a skutečnost, že
pověřence nelze propustit nebo sankcionovat v souvislosti s plněním jeho úkolů
3. Objednatel zaplatí Poskytovateli za poskytnuté služby rozsahu specifikovaném v čl. 1 této
Smlouvy paušální měsíční částku ve výši 500,- Kč.
4. V případě mimořádného rozsahu služeb například při ročním auditu, zpracování DPIA
nebo řešení mimořádných událostí a incidentů, objednavatel uhradí poskytovateli
mimořádnou cenu na základě objednatelem potvrzených detailně vyúčtovaných hodin
práce s hodinovou sazbou 800,- Kč/ hodinu. Zhotovitel není plátce DPH.
3. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu nebo jakoukoliv její část bankovním převodem na
bankovní účet Zhotovitele.
2. Cena je splatná vždy ve lhůtě do 14. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce
po poskytnutí služby.
3. Zaplacením ceny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na
bankovní účet Zhotovitele.
4. Ukončení smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021. Smluvní strany se mohou
dohodnout na prodloužení této smlouvy za nových podmínek, pokud nebude dohodnuto
jinak.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět Smlouvu na základě písemné výpovědi
s tří měsíční výpovědní lhůtou, a to bez udání důvodu. Ukončení spolupráce může být
také na základě Dohody o ukončení smlouvy.
5. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po
jedné kopii.
2. Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podepsání obou Smluvních stran. Poskytování služeb
definovaných v čl. 1 této Smlouvy bude zahájeno dne 25. 5. 2018 a k tomuto datu nabude
Smlouva účinnosti.

V Libníči dne 30.12.2019

Petr Uhlíř
……………………………………….
Objednatel

V Přídolí dne 6.11.2019

Robin Sekanina
…………………………………….
Zhotovitel

