
NíŽe uvedené smluvní strany:

Markéta Matějková

Zastoupené pí. Markétou Matějkovou
Politických vězňů 430' PřÍbram' 26101
IC! 872631t8

na straně jedné a nadále jen ,,zhotovitel"

a
Mateřská škola sluníčko
Lhota u Příbramě '7'7 , 261 0I Příbtam
|Č:'70993726

- Zastoupené Alenou vágnerovou

Na straně druhé, dále jen ,,objednatel"

uzavřeIy

v souladu s ustanovením $ 2586 a $ 2589 a násl. ZžltLona č.89/2012 Sb. (NoZ) v platném
znění tuto

Smlouvu o dilo

I.

Předmět smlouvy

Předměten smlouvy je zplacoviíni účetní agendy objednatele zhotovitelem pro objedna1ele. a
to v souladu s příslušnými právními předpisy. Jedná se o měsičnÍ zpracování podkladťr :

pokladní doklady, faktury přijaté, bankovní výpisy a interní doklady. Zpmcování mezi1ímnich
čtvrtletních a roěních výkazů /MUZo/, roční uzávěrka dokladová inventarizace, daňová
přiznání, zpracování podkladů pro rozbory a ostatnÍ dle ujednáni.

.

Doba plnění

l) smlouva se uzavírá s účinností od l.2'20l1(zpracování ičetni agendy za mčsic leden
20 1 7) na dobu určitou do 3 l . l 2.20 l 7(zpraco váni '(lčetní agendy za |212017).

2) Tuto smlouvu lze vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtč, před skončcnim sm]ouvy,
to znamená do 30'9.2017 a to kteroukoliv smluvní stranou i bez udání
důvodu'Výpověď musí bý v písemné formě'



3) Pokud ncdojde k vypovčzení smlouvy žádnou smluvní stťanou, smlouva se
automaticky plodlužujc o celý kalendářní rok a je platná vždy k 3l,12' daného roku.

2)

r)

1)

III.

cena a její splatnost

Smluvní strany se dolrodiy, že objednatcl zaplatí zhotoviteli smluvní ceny v částce
20.00 Kč za řádek v Írčetním deníku. Za čtvÍtletní mezitimní uzávěrky ve výši
600'00Kč, rozbory 300'00 Kč, ťoční dokladová uzávěrka 1ooo,0o, statistické výkazy
300Kč a další úkony nad rámec ujednárri 3oo,00Kč za hodinu.
objedDatel zaplatí 7Íotoviteli cenu díla vždy na základě faktuy vystavené
zbotovitelem se splatností l0 dní ode dne vystavení.

IV.

Přáva a poÝinnosti smluvních stran

objednatel je povinen předat zhotoviteli během daného měsíce veškeré informace a
podktady týkající se účetnictví dodat nejpozději 10 dní pře<J vyhotovením .Doklady
přcdá odsouhlasené a schválené přísIušnou pověřenou osobou, zodpovídající
za tyto podklady vŽdy v řádném dohodnutém termínu. Vyhotovené podkl;dy pro
účetnictví
přcdá zhotovitel objednateli dle dohody v terminu, ktelý si společně stanovi'

objcdnatel v připadě potřeby poskruje zhotoviteli pruběžně ijinou součinnost'
Jinak sc práva a povit'tnosti stťan řídí přislušnými us1anoveními občanského zákoníku.

Závčrečná ustanovení

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, zÍicllžkaždá ze sťian
po podpisu obdrží I v]ýtisk.

2) Zněny a dodatky k této smlouvě musí být v písemné formě.
3) Na důkaz soulrlasného projevu s toto smlouvou připojují obě strany podpisy svých

statutáťních zástupců.

V Příbrami dne I-2.20l7

2)
3)

Za zhotovitcle

."íarké1a íJ'1.fĚ '.j:."3VÁ Újs
ljč.!Íú pafudcL w:.r:7i.,i:;:lli!|

Poi1i.iiÝ.I ló:l'l3n'._.
iij l]r pii.'f,'liÚ' (

)c: a IaÍ :)." 1?

Za objednatele

Mateřská škola .r)l1r_

.n.o"l,ffi"rrffi
Íel 32!á91 556. lČ: /0993726 a'



Smlouva o dilo

Níže uvedené smluvní stany:

Markéta Matějková
se sídlem: Politických vězňů 430' Příbrarn vII' 2ó101
Zastoupené pí. Markétou Matějkovou
IC:87263718

na stranějedné a nadále jen ,,zhotoYitel"

a

Mateřská škola sluníčko
Lhota u Příbramě 77
zastoupené paní Vágnerovou

Ičl.70993726
Na straně druhé, dále jen ,,objednatel"

uzavřely

V souladu s ustanovením $ 631 a násl. Zákona č'40ll9ó4 Sb' (občanský ztíkoník) v platném
7nění tuto

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smloura

Předmětem smlouvyje zpracování komplexní mzdové agendy zaměstnanců objednatele
zhotovitelem plo objednatele, a to v souladu s příslušnými právnimi předpisy.

tI.

Doba plnění

1) Smlouva se uzavírá s úěinností od l.10.2012 (zptacováli nzdové agendy za mésic
zíří 2012) na dobu určitou do 3l ' 12.2013 (zpracoviíní mzdové ageldy za l2l20l3)

2) Tuto smlouvu lze vypovědět v tříměsiční výpovědní lhůtě před skončením smlou\ry, to
znamená do 30.9.2013 a to kteÍoukoliv smluvni stranou i bez udání důvodu. Výpověď
musí bÍ v písemné folmě'

3) Pokud nedojde k vypovězení smloulT žádnou smluvní stranou, smlouva se

automaticky prodluŽuje o celý kalendráŤní rok aje platná vždy k 31.12. daného roku'



III,

ceía a j€jí splatnost

Smluvní slrany se dohodly' Že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní ccny v částcc

130._ Kč za zpracování mzdové agendy každého zaměstnance a pracovního poměru

objednatele r;d) za obdobi kalendářního měsícc.
Cena za statistické výkazy se účtuje v hodnotě 200 Kč.
objcdnatel zaplatí zhotoviteli cenu díla vždy měsičně na základě faktufy vystavené

zhotovitelem se splatnosti 14 dní ode dne vystavení.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

objednatel je povinen předat zhotoviteli během daného něsíce veškeró informace a

poůktudy týku;i"i ." 
'měn 

u evidcnce zaměstnancťl ajcjich nepřítomností tak' aby

zhotovitel mohl splnit zákonné lhůty pro přihlášení, odhlášení zaměstnancťl'

popř.předání podkladů ossz při nemoci zaměstnanců' Nejpozdčii l 'pracovni den

náileártjícítro kalendařního měsíce veškeré zbylé podklady nez,bytné plo zpracováni

mzdovó agendy zaměstnanců za předchozi kalendářrrí měsíc.

Z,hotovitel provede zpracování mzdovó agendy zaměstnanců objednatelc za

předcházcjící kalendářní měsíc vŽdy do 6'pracovniho dne náslcdujícího kalendářního

měsíce' kdy z-ltotovitel předá zpracovanou agendu objednateli.

objednatel v případč potřeby poskytuje zhotoviteli pdběŽně ijinou součinnost'

Jinak se prrívá a povinnosti stran řidí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku'

v.

Závěrečná ustanovení

Smlouvaje vyho1ovcna ve dvou výtiscích s platností originálu' z nichŽ každá ze stran

po podpisu obdrží 1 výtisk'
Změny a dodatky k této smlouvč musí b:it v písemné formě.

Na důiaz souhlasného projevu s toto smlouvou připojuji obě strany podpisy svých

statután ch zástupců.

V Příhrami dne 24.9.20l2

2)
3)

3)
4)

2)
3)

l)

2)

1)

r)
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Smlouva o zpracování osobních údajů
uzavřená mezi i

Mateř$ká škola sluníčko

se sídleft Lhota u Příbramě 77, 26101

1Čo:7o993726

zastoupená ředitelkou Alenou Vágne.ovou

(dáie jen ,,správce'')

a

Markéta Matějková' Bis.

se sídlem Politických vězňů 43o, Přibram, 26101

1Čo: B726371B

(dále jen ..zpracovatél'')

(cále 5polečně jeň ..smluvní $třany")

Prenmbule

(A) smluvnístrany uzavřely dne 1.2.2017 smlouVu, na základě které se Zpracovatel zavázal
polkytovat spÍávci s|užby spočívající ve Vedení účetnictví (dále jen ,,služby").

(B) Řádné poskytování služeb vyžaduje mimo jiné izprdcováníosobních údajů zákazníků
i iarrrěstnanců špráVce (dále jen ,,osobní údaje"), kteÍé bude pro spřávce provádět zpracovat€l'
zpÍacovávány budou iosobní údaje pří;emců s!užeb, které uvedená oÍ9anizace poskytuje.

s ohledem na Výše uvedené smluVnístrany uzavíÍají V režimu l'lařízení EvroPského -pa 
rlamentu a

Rady (EU) č' zoio/ozg ze ane 27' dubna 2016, obecného nBřízení o ochraně osobních údajů (dále

len "liařiiení'') a Ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující smlouvu
o zpracování osobních údajů (dále jen,,smlouva").

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvý je úprava vzájemných práV a povinnostísmluvních stran při

ipiacouání osobních údajů, itlré Zpracovaiel získá v souvislostj s poskytováním svých služeb'

II.
Podmínky zpracování osobních údajů

2.t Účelem zpracování osobních údajů je umožněni zaúčtování daňových dokladů a celkové VedenÍ

účetníagendy Správce v souladu se smlouuo'J o dílo a s obecně záVaznými právními předpisy'



2.2 Ósobní údaje zákazníků správce, zákonných zástupců dětí navštěVujících Uvedené zařízeníarJod.
budí] zpracovány v rozsahu:

. jméno' příjmenía titul'

. údaje o bankovním spojení,

. údaje o předmětu plnění správce.

2.3 osobní údaje zaměstnanců spráVce budou zpracovány V Íozsahu i

{ jméno, příjmení a titul,
. ljd{'je o bankovním spojení.

2.'+ Předmětem zpracování osot}ních údajů na základě této smlouVy jsou citliVé údaje ve smyslu
Nařizení a to zejména osobní údaje o dětech n_avštěVujících uvedené zóřizení. Tyto osobní údaje jsou
zpracovávány dle záVazných pÉvních předpisů a to V rozsahu:

" jméno, příjmení
. osobní číslo nebo přidělený variabilnísymbol

2.:j zpracováním osobnich údajů Ve smyslu této smlouvy se rozumízejména jejich shromaždbvání,
kládáni na nosiče informací, používání, tříděni nebo kombinování, blokování a likvidace s Využitím

manuátních a automatizovaných prostředkt: (např' specializovaného softwařu pro vedení účetnictví)
V lozsahu nezbytném pro zajištění řár|ného poskytování služeb'

2'6 osobní úílaje budou zpracovány po dobu poskytování 5lužeb s tím, že ukončením smlouvy
o poskytování služeb bez dalšího zaniká itato smlouva. Ukončením této smlouvy nezanikají
povinnbsti Zpracovatele týkajíci se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku j']jich
protokolárni úplné likvidace čj protokolárnímU předáníjinému zpracovateli.

2.7 5mluVnístrany se dohodly, Že zpracování osobních údajů nts záktadě této Smlouvy bude
beÍpl.1tné, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této smlouvy.
Tí.n není dotčen nárok zpracovatele na odměnu za poskytováníslužeb.

?.8 smluvÍí strany se dohodly, že Zp.acovatel může do zpracovánízapojit dalšího zpÍacovatele a to
konkrétně:

Ivana Míková

Id 76637A41

Adresai Trhové Dušníky 129' 26101

Tento zpracovatel má stejné povinnostijako zpracovatel uVedéný v této smlouvě.

ÍlÍ.
pÓ\íií'1nosti smluvních stran

3.1 správce je při plněnítéto smlouvy povinen:

a) zajistit, Že osobni údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování
osobnich údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou
odpovídat sLanovenému účelu zpťacování;



l.,."
lr.l oiiimout vhodná opatřeni, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním,
il"!"i"ita"*ň á snaáno přístupným způsobem za použiti jasných a jednodUchých jazykových

o'o.ir"atů vešt<eré inforňace á učinil Veškerá sdělení požadovaná Nařizením a zákonem o

ioracování osobních údaiů,

3.2 Zptacovatelje prl plnění této smtouvy povinen:

a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího

xónt<rétního nebo obecného písemného povotení správce;

b) zoracováVat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, Včetně v otázkách
pÍcddni osobnícn údajů do třetí země nebo mezinárodni oÍ9anizaci;

c) zohledňovat povaltu zpracováni osobnich údajů a být sp_ráVci nápomocen pro splnéni správcoVy

;;;i;;;;ii;;;-ó;"i;i i'iaosti o vyt<on práv subiektu údajů, jakoŽ i pro splnéní dalšich povinnosti Ve

snryslu Nařízení;

d) zajistit' abv svstémy pro automatizovaná zpÍacováni osobních údajů použivaly pouze oprávněné

"lJí' ttÉ'e óujou mii pÍístup pouze k osobním údajům odpovidajicím oprávněnítěchto osob, a to

na záúladě zvláštních 
'JŽiVatetských 

opÍávnění zřízených Výlučně pro tyto osoby;

é) zaiistit' že leho zaměstnanci budou zpracováVat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu

z'přacovateleň stanoveném a odpovídajícím této smlouVě;

f) na.žádost správce kdykoliv umožnit provedeníauditu či inspekce týkající se zprijcování osobních
uoalu;

o) Do skončeni této sÍnlouVy Írrotokolárně odevzdat spráVci nebo nově pověřenérnu zpracovatelj
íéecnny osooni údaje zpracované po dobu poskytováni služeb'

3.3 smluvní stÍany jsou při plnění této sm|ouvy povinny:

a) zavést technická. orqanizační, personální a iiná vhodná opatřeni Ve smyslu Nařízení, aby zajistily
.i"]'..i.*" to"í.otií coio'it, žu 

'pru.ování 
osobnich údajů je prováděno v souladu s NBřizením ')

.;il'i"n. 
"''"l"iói;ní 

osobnicá úoajů tat, auy nen]ohlo doj;t k neoprávnénému nebo naho.lilémLr

;;i;";; řŇĚ;i. úaaiům a r. aatóuym nosičům, které tyio údaje obsahuji, k jejich změně,.?ničeni

ii '"a[i, """př'"e"ým 
přunosůr.n, k lejich jinému neoprávněnému zpracování, jakoŽ i k jinému

ineužití, a taio opatření iodle potřeby průběžné revidovat a aktualizovaU

b) Vést a pÍůběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů Ve smyslu

Nařízení;

c} řádně a včas ohtašovat případná porušení zabezpečeni osobních úctaiů Úiaau pro ochranu

osobnich údajů a spoltlplacovat s tímto úřadem V nezbytném íozsahuj

d) ňavzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy;

e) zachovávat mléenlivost o osobních údajích a o bezpečnostníct] opótřeních, jejichž zveřejnění by

ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončeni této sínlouvy;

r) DostuooÝat v sou|odu s dalšími požadavky Nařízeni a zákona o zpracování osobnich údajů.

""iÁĚnJ 

aoJizouut obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své inÍoťmační Povin1os!i1.
nápřeaávat osouní údaje třetím osobám bez potřebného oprávněl]í, respektovat prava subJektÚ

údljů a poskytovat v této souvislosti nelbytnou součinnost'



2.2 osobní údaje zákazníklj spráVce, zákonných zástupců dětí navštěvujících uvedené zaříZení apod.

budou zpracovány v rozsahLl:

. jméno, přtmení a titul,

. údaié o bankovním spoieni,

. údaje o předmětu plnění správce.

2.] Ůsobníúdaje zaměstnanců Správce budou zpracovány v rozsahu:

. jméno, přijrnení a titul,

. údaje o bankovním spojeni.

2'4 Předmětem zpracování osobních údajů na základě teto smlouvy jso-u citlivé údaje ve smyslu
Ňi'ir'""l 

" 
ti''é:rie"a osobní úda'1e o dětich n_avštěVujících uVedené zařízení. Tyto osobní údaje jsou

.piucouauanv aí" 
'auazných 

právních předplsů a to v rozsahu l

. jméno, příjmení

. ;sobníčíslo nebo přidělený variabilní symbol

7.Ii Zoracováním osobnich údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování'

'j*í;Jl"r "" ""iie" 
i.rormací, póužívání.'tříděni nebo kombinoVání, blokování a likvidace s využiLim

*'"""]l"ilň 
" ""i"*atizovaných 

prostředků (např. spécializovaného goftvJarli pro Vedení účetnictví)
V rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování slUžeb'

3'.ů Ůsobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování služeb s tím, že ukončením smlouvy
...uputo";ni šlužeb oez datšíno zaniká i tato srniouva. Ukončením této^smlouVy nezanikají
;J"];;;;ii ž;;.;;;iete iýtajici se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich

bíotokolárni úplné likvidace či pÍotokolárnímu předáníjinému zpracovateli'

2'7 smluVní strBny'se dohodly, že zpracování osobních údajů na Žákladě této smlouVy bude

u".prutne, přičemž zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této smlouVy.
rim neni áótčen nárok zpracovatele na odměnu za poskytování služeb.

;i.tt 5Ínluvní strany se dohodly, že zpÍacovatel může do zpracování zapojit dalšiho zpracovatele a to

kon krétně;

ÍVana 14íková

rL 7663784L

Adresa: TrhoVé Dušníky 129,26101

Tento zpťacovatel má stejné povinnosti jako zpracovatél uvedený v této smlouvě'

III.
Frvinrnosti smluvÍ!ích stran

3'] správce j4 přl pIněni této smlouvy povinen:

a) zajistit, že osobni údaje budou zpÍacovány vždy V souladu s Nařízením a zákonem o zpracování
,:i,:oÁicir Liaajů, že tyto údaje budou aktuálni, přesné a pravdivé, jakož lto, že tYto údaje budou

odpovidat stanovenému účelu zpracováníl



Smloulva o zpracování osobních údajtt
uzavřená mezii

MětÉřská škÓla sluníčko

se sidlem Lhota u Příbramě 77'26101

tčo: lo9gzlzo

zastoupená ředitelkou Alenou Vágnerovou

(déle jen ,,sPťáVce'')

a

Markéta Matějková. Bis.

se sídlem Politických vězňů 43o, Příbram,261o1

IČo: 87263718

(dále jen,,zpracovatel'')

(dále společně jen ,,smIuvní strany")

Preamfuule
(A) smluvní strany uzavřely dne 24.9.2012 smlouvu o dilo, na základě ktelé se
zpracovatel zavázal poskytovat spráVci služby spočíVající Ve zpracování mŽdové agendy
(dále jen ".služby").

(B) Řádné poskytování služeb vyžaduje mimo jiné i zpÍacování o5obních
Údajů zaměstnanců spÍáVce (dále jen..osobn' údaje''), které bude pro spřávce
provádět zpracovatel.

s ohledem na výše uVedené smluvní strany uzavírajív režimu Nařízení EVropskéh,]
parlamentu a Rady (EU) ě' 20!6/679 ze éne 27. dubna 2016, obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen,,Nařízení") a ve spojeni se zákonem o zpracování
osobních údajů následující smlouvu o zpracování osobnich údajů (dále jen ,,smlouva'').

I.
trředmět Smlouvy
1'1 Předmétem této smlouvy je úprava Vzájemných práv a povinností smluvních stran
při zpracování osobnich údajů, které zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním
svých služeb.



TT.
trodmínkv zpracování osobních údajů
2.1 Účelem zpracování osobnich údajů je umožněnivedení per5onálni a-mzdové a9endy

sprá'ce v sor.l|adu se smloL]Vou o dílo a s obecně záVaznými pravnlm! přeoplsy'

2.2 osobní údaje zaměstnanců spráVce budou zpracovány v rozsahui

. iméno' oříjmeni a titul,

. ioane'piij'icni a všechna předchozí přijmení
r datum narození,
. údaje o místě a státu narození

' ř"JiĚ lrilá, *'páJné jiná identifikačni čisla u cizinců
. adresa bydliště,
. údaje o občanství
. údaie o rodinném stavu
. údaje o počtu Vychov_aných děti
. údaje o pobíranóm důchodu
. údaie o místě narození
. úrjale o zdravotni pojišťovné,
. údaje o bankovním spojeni
. údaie o dosaženém Vzděláni
. úaale o Dředchozi praxi zarněstnance
: ;;;i; ; ;;"ňň;;ri *i" i"iói"á"e" i.r' řízeních týkójících se zaměstnanců
. á"rďi ,ia"j" nutné ke zpracováni mzdy a plnění zákonných povinnost;

zaměstnaVatele

2'4 Předfiětem zpracování osobních údajů nE základě této smlouvy jsou i citlivé

údaje ve smyslu Nařízení a to v rozsahu:

údaje o Ždíavotním stavu zaměstnance
JJá1" ó aotu.n zaměstnanců a to v rozsahu jméno, pr]jmení, rodné čislo
nebo datum narození, údaje o studiu dítěte - a to z důVodu Uplatnéni
daňovÝch slev
ít.Iáip; ínJnžeIovi' DřiDadně dÍuhém lodiči ditěte zaměstnance v rozsahu

ňo','", prij.""i, oyiliitě, zamestnavatel a Lo: důVodu uplatněni daňových

slev na děti

2.5 zpracováním o5obnich údajů ve smyslu této smlouVy se lozumí zejména jejich

shÍomaždbvání, ukládáni na nosiče informací, pouŽivani, tiidéíi nebo Xomo]novanl'

řriři,"l"ri lr'Jiaji" s vyuŽltím manuátnich a automntizovaných prostředků {např'
soe(ializovaného softworu pro zpracováni mzdové agendy) v Íozsahu nczbytném pro

z;jiitění řádneho rloskytování služeb.

2'6 osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování sluŽeb s tím'-že 
'ukonřením

.*]"-*v 
" 

p"iřt/t""aní sl;žeb bez d;lšího zaniká itato srnlouva' Ljkončenim této

srniouvv názanllaji povinnosti zpracovotelc týkajíci se bezpečnosti a ochrany o5()bních

;;;;iď;; ;; ď;ň'if" ie]ich proťokolární úplné liŘVidace či protokolárnimu předání

jinému zpracovateli'
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2.7 sm|uvnístrany se dohodly, že zpracováni osobních údajů na základě této smlouvy
bude bezplatné, pÍičemž zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených
s plněním této Smlouvy. Tím není dotčen náíok zpracovatele na odměnu za poskytování
služeb.

2'B spráVce na zákla.lě p|né moci pověřuje zpracovatele také ke komunikaci s orgány
státnísDrávV (flnanční úřad, spráVa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) a tím
tilké k předáváni osobních údajů svých zaměstnanců prostřednictvím zpracovatele pro
splněni zákonný.h poVinnosti zaměstnavatelů' Touto pinou mocíje vyjádřen souhlas
s předáváním těchto údajů.

III.
Povinnosti 5mluvních stran
3'1 Správce je při plněnítéto smlouvy povinen:

a) zajistit, Že osobní údaje budou zpracovány vždy V souladu s Nařízením a Žákonem o
zpracování osobnich údajů, Že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravd'vé, jakož i to,
že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;

b) přijrnout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním,
siozumitelným a snadno přistupným způsobem za použitíjasných a jednoduchých
jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením
á zát<onbm o zpracováníosobních údajů.

3.2 Zpfacovatel je při plněnítéto smlouvy povinen:

a) nezapojit do zpracováníosobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího
konkrétního n€L,o obecného písemného povolení spráVce;

b) zpracovávat osobní údaje pouze na Žákladě doložených pokynů správce, Včetně
v otázkách předání osobnich údajů do třetí země nebo mezinárodní orgonizaci:

c) zohiedňovat povahu zpracování osobních údajů a být spráVci nápomocen pro splnění
správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakoŽ i pro
splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

d) zajistit, aby systémy pro automatiŽova á zpracování osobnich^ú{iajů používály pÚuz€

oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajůrn odpovídajícíín
opráVněnítěchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských opráVnění zřízených
výlučně pro tyto osoby;

é) zajistit' že jeho zan]ěstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v
rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě;

f) na žádost správce kdykoliV umožni! provedení audittJ či inspekce týkajíci se zpracování
osobních údaiů;

g) po skončenítéto smlouvy protoko!árně odevzdat správci nebo nově pověřenému
žpracovateli Všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování stužeb'
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3.3 smluvní strany jsou při plnění této smlouvy povinny:

a) zavést technická, organizačni, personálni a jiná Vhodná.opatření ve smyslu Nařizení'

lí--'"i"i'i" " t'"r'.cnJonv kdviotiv doloŽit, žá zpracování os_obních údajů je pÍováděno

;?;Íj;1; ] Ňj;J"l. 
" 'Jr.""á. 

ó .prucováni oiobních údajů tak, aby nemohlo dojít k

l"'"#Jřa'"ař,l 
"_,]j" "Jnáire '" pii!i"pi'r, ó.ot'nlrn údajům a k'da_tóvým nosičů'm'

i,"#;J;;l;;]: ;;;;;;;i,'i.l;jl;; ;.éné, zničení či ztrátě; neopÍáVněným přenosům' k

iJ;; ;l;il;;;";'.;;ni'nen1'u1pru.n"ani, :akož i k jtnému zneužiti, a tato opalření podle

pótreuy p.ůuéžne reVidovat a oktualiZovat;

b) vést a průbéŽně revidovaL a altualizovat záznamy o zpracování osobních údajů Ve

smvslu Nařízení;

.r ;aana a včas ot,lašovat připadná porušeni zabezpečeni osobnich.údajů Úřadu pío

#;;;;.;Ě;Lh úd"rů a spálupracovat s tímto úřadem V nezbytném rozsahu;

d) navzájem se jnformovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této

SmlouvY;

e)zachováVatmlčenlivostoosobnichúdajíchao.bezpečnostnjchopatřeních,jejichž
)í,jl'":lě"iov 

"i;'*iió 
zaoezpečení osouních údajů, a to i po skončení této smlouvy:

n n.]ituoovat v souladu 5 dalšími požadavky Nařizeni a Žákona o zpIacováni osobních

i'd:;d:!;;é;; ;;rž*ut_o_óuine''l.uov 'óracování 
osobních údajů, plnit 5"Vé. infornračni

"""inno.ři. neoředáVat osobní údaje třetim osobám bez potřebného opravnenl'
';".ňiř;;t';;j; ;"ij"r,tú uaul': ; poskytovat V tóto souvislosti nezbytnoÚ součinnost.

TW.
távěrečná ustano\'eni
4.1Tato smlouva a právní poměry z nívzešlé a s ní souvisejíci se řidi Nařízenim a

iii"'"j.n' íiářň,|v řá!le i"i"ti*ý' Žejména pak ustanoveními zákona o zpracování

osobních údajů.

4.2 Tats smlouva nabýVá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu posledníŽe smluvních

stran.

4.3 Tuto sfi!louVu ize měnit, doplňovat nebo zřušit pouze písemně' nikoIiv ovšem

".l"ii"a.I.t'iÁ eléktronickích ipráv bez kvalifikovaného elektronického podpisu Ve

!i'ňiu Ň..ii'oni tu-pskéhó parlamentu a Rady (EU) č' 910/2014 (eIDAs)'

4,+ odchvlné od r-Lstanoveni €-5Z3-N.QŽ Smluvní strany pro účely dořučování výslovně
.i.iři'i.ir.'!" J"*"l""nt oae'".llnv ijópóručenou zá9ilkou nebo zási]kou na doÍučenku

"'.ň 'l"i'Á "uJ"u"vm 
způsobem' prostřed nictvím držitele poštovní licence.na ad'esu

i;;J;i'ii;ili;;aenou v této 5mIouvě, na adresu sídla zapsanou v obchodním

..i.*:L" i"uJ'"]'iiň* pisemne saětenorr aclresu pro doručování je doruČeí 3. (třetí) den

iž1i:álňri'l 
"-J 

*"í;;itákové zásilky k přepravé, ledaže bude.pÍokáŽán dřívějši den

i"ri,ž""ililú'nt." aoručení se za splnění podmínet< uvedených 
-V 

tomto ustanovení

''i"ň le; 
" 

;řípadé, že sc zásilka z iakéhokotiv důvodu vráti lpět odesilateli jako

"!á"r"tJi"r.i"n! 
nuáo.učit"tná, a to včetně důVodu, že bylB adresátem nepřevzata'

#;;;il;;;b;;""ňeJnuta io utozeníanebo že se adresát V místě nezdržuje' Tím

nini áoi;"n" *o:noit doručeíí dokumentů jinými prostředky'



4.5Tatosmlouvasevyhotovujevedvou(2)originálech,přičemžjedno(1)vyhotoveníje
určeno pro správce a jedno (1) pro zpracovatele.

4.6 smluvnístÍany prohlašují, že si návrh této smlouvy pozorně a pečlivě přečetly' že
jlriň i"'".ij.n" .jusahu a'á ten odpovídá jejich skutečné Vůli, na důkaz čéhož
připojujísvé podpisy a uzavírají tuto smlouvu'

V Příbrami dne 21'5.2018

sptáu,ce|, , /
/'/í#,*',t L' /

Mateřská íkola sluníčko

Mlteřská škola +*'_
,':r]lJíl",u#Í;''':.'"9J

Tei' 326 5s] 556' lČ:70993726 o

Ředitelka

V Příbrami dne 21.5.2018

Zpracovatel!

Dis !Č'87263/li


