Smlouva o mlčenlivosti a zachovávání ochrany osobních údajů
Smluvní strany
Organizační kancelář Znojmo spol. s r.o.
IČO: 46970746
Sídlo: Dr. Milady Horákové 2239/12, 66902 Znojmo
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7216
Zastoupená Michalem Fouskem, jednatelem
(dále jako "Zhotovitel")
a

IČO:
Sídlo:
Zastoupená:
(dále jako "Objednatel")
I.
Zhotovitel vykonává pro Objednatele servisni služby v oblasti IT. Touto smlouvou se upravuje oblast ochrany
osobních udaju (v souladu s GDPR), jejichž správcem je Objednatel a se kterými Zhotovitel v rámci
servisních služeb může přijít do styku.
II.
Zhotovitel sjednaných služeb se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal
v souvislosti s plněním smlouvy a které podléhají ochraně osobních údajů.
Zhotovitel je vázán mlčenlivostí po dobu trvání smluvního vztahu, ale i po jeho ukončení.
Zhotovitel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů,
se kterými přichází do styku v rámci provádění servisních prací pro Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna technická i organizační opatření Objednatele, která zavedl
v souvislosti s ochranou osobních údajů (v souladu s GDPR).
Zhotovitel se zavazuje neprovádět žádné kopie osobních dat a žádná osobní data z objektu Objednatele
nevynášet, kromě případů nezbytných pro plnění servisních činností pro Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje bezpečně smazat veškeré zálohy osobních dat, jakmile opadne účel servisního
zásahu.
Zhotovitel provede technická a organizační opatření k zamezení odcizení či ztrátě osobních dat během
servisní činnosti pro Objednatele.
Zhotovitel zodpovídá za odcizení či ztrátu osobních dat, která od Objednatele převzal v rámci servisní
činnosti pro Objednatele.
V případě úniku osobních údajů zhotovitel neprodleně informuje Objednatele.
III.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve formě následně
číslovaných dodatků.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V

Dne:

za Objednatele

za Zhotovitele

