Všeobecné obchodní podmínky
Smluvní strany
1.1

Poskytovatel
Firma:
Sídlo:
IČ:

1.2

Simplia, s.r.o.
Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5
28486820

1.1.1

Předmětem podnikání Poskytovatele je mimo jiné poskytování software,
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály.

1.1.2

Poskytovatel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a
existující dle právního řádu České republiky.

Klient
Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, která provede objednávku služby
nabízenou Poskytovatelem na internetových stránkách www.simplia.cz.
Smluvní vztahy

2.1 Pokud smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva“)
nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele (dále jen „VOP“).
Předmět smlouvy
3.1 Předmětem Smlouvy je poskytnutí licence k webovému rozhraní pro provozování
obchodu se zbožím na internetu (dále jen „Rozhraní“) za odměnu (dále jen „Odměna“),
průběžná aktualizace Rozhraní (dále jen „Aktualizace“), technická podpora (dále jen
„Podpora“) a doplňkové služby (dále jen „Služby“) dle dohody Smluvních stran.
Cena služeb a výše odměn
4.1

Cena služeb a výše odměn je stanovena dohodou Smluvních stran
Platba služeb

5.1 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je měsíční zúčtovací období stanoveno
prvním a posledním kalendářním dnem příslušného měsíce.

5.2 Do 5 dnů od konce příslušného zúčtovacího období Poskytovatel vystaví fakturu
na Odměnu, Aktualizace, Podporu a Služby poskytnuté v daném zúčtovacím období,
kterou bezprostředně zašle Klientovi na e-mailovou adresu dohodnutou Smluvními
stranami.
5.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, stává se faktura splatnou uplynutím 7 dnů
po jejím doručení Klientovi.
5.4

Klient se zavazuje zaplatit fakturu za příslušné zúčtovací období ke dni splatnosti.

5.5

Klient provede platbu faktury bankovním převodem na účet Poskytovatele.

5.6 Rozhodný den platby je den, ve kterém došlo k platebnímu příkazu ze strany
Klienta.
Práva a povinnosti Poskytovatele
6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby po dobu neurčitou ode dne uzavření
Smlouvy dle ujednání vyplývajících z VOP a Smlouvy.
6.2 Poskytovatel se zavazuje provést úpravy funkcí Rozhraní či jejich rozšiřování za
odměnu stanovenou dohodou. Tyto úpravy musí být kompatibilní s aktuální verzí
rozhraní.
6.3 Poskytovatel rozhoduje o délce doby, nutné k provedení úprav či rozšíření ve
smyslu bodu 6.2.
6.4 Poskytovatel má výhradní právo rozhodovat o přístupových právech k jednotlivým
částem Rozhraní.
6.5

Poskytovatel zajišťuje konektivitu 100Mbps.

6.6

Poskytovatel zajišťuje webhosting s garancí dostupnosti 99,9%.

6.7 Poskytovatel provádí pravidelné zálohování systému a dat Klienta a jejich
zabezpečení v nočních hodinách minimálně jedenkrát denně. Poskytovatel uchovává
zálohu zpětně za poslední 2 měsíce. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu dat, která
nejsou uložena na serverech a úložištích Poskytovatele. Poskytovatel vynaloží
maximální úsilí na zajištění integrity zálohy a její zabezpečené uchovávání. Záloha dat
je primárně určena pro možnost obnovy serverů a dat v případě poruchy. Záloha není
určena k rutinní obnově dat Klienta. Obnova dat Klienta na vyžádání je náročný proces,
za který může být účtován poplatek.
6.8 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí na zabezpečení před neautorizovaným a
potencionálně nebezpečným vniknutím třetí osoby do neveřejné části Rozhraní.

6.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo libovolně navýšit ceny z důvodu růstu
Poskytovatelových nákladů způsobeného třetí stranou. Toto navýšení Poskytovatel
oznámí Klientovi e-mailem nejméně 1 měsíc předem. Ve lhůtě od doručení oznámení do
navýšení cen je Klient oprávněn odstoupit od Smlouvy s bezplatnou dvouměsíční
výpovědní lhůtou.
6.10 Poskytovatel je oprávněn v případě prodlení Klienta s úhradou faktur za Služby
delší než 7 dní po dni splatnosti pozastavit provoz Rozhraní, a to až do doby úplného
zaplacení všech neuhrazených faktur. V takovém případě je Poskytovatel povinen
Klienta upozornit písemně nebo prostřednictvím emailu minimálně 48 hodin před
pozastavením provozu Rozhraní.
6.11 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadek provozu Rozhraní z důvodu vyšší
moci.
6.12 V případě, že vznikne Klientovi škoda způsobená porušením Poskytovatelovi
povinnosti ze Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel nahradit takovou škodu do výše, která
nepřekročí celkovou cenu dle čl. 4.1 za provoz Rozhraní za obchod poskytovaný dle
Smlouvy po dobu tří měsíčních období.
Práva a povinnosti Klienta
7.1

Klient se zavazuje platit faktury řádně a včas.

7.2 Klient je ode dne dodání Rozhraní oprávněn používat jeho veškeré funkce, k nimž
má přístupové právo v mezích stanovených článkem 6 body 6.2 a 6.3 a článkem 8 VOP.
7.3 Klient má právo požadovat úpravy funkcí Rozhraní či jejich rozšiřování v souladu
s článkem 6 body 6.2 a 6.3 VOP.
7.4 Klient je výhradním vlastníkem všech informací obsažených v Rozhraní a ručí za
jejich obsah v souladu s právním řádem České republiky.
7.5

Klient je odpovědný za nakládání s osobními daty uživatelů Rozhraní.
Autorská práva

8.1

Poskytovatel je výhradním vlastníkem autorských práv k Rozhraní.

8.2 Poskytovatel má výhradní právo na přístup k zdrojovému kódu Rozhraní a na jeho
změny.
8.3 Klient je oprávněn v případě postoupení svého podniku postoupit i licenci k
Rozhraní dle těchto VOP a Smlouvy.

Ochrana osobních údajů
9.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klienta podle dokumentu Podmínky
ochrany osobních údajů.
Ochrana informací
10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání
a plnění Smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí nebo jinak
vyplynou i z jejího plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty
se nevztahuje na případy, kdy
(a) mají Smluvní strany této opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo
(b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost
mlčenlivosti; a/nebo
(c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku VOP.
Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy
11.1 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Klient je v prodlení s
platbou jakékoliv faktury překračující 31 dnů po splatnosti takové faktury.
11.2 V případě odstoupení Poskytovatele od Smlouvy z důvodu uvedeného v bodě
11.1, nezprošťuje se Klient povinnosti zaplatit dosud neuhrazené faktury.
11.3 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě úmyslného poškozování
dobrého jména Poskytovatele ze strany Klienta
11.4 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta v délce jednoho měsíce počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém bylo odstoupení oznámeno Poskytovateli. Do skončení výpovědní
lhůty hradí Klient poskytované služby stejně jako v době před odstoupením od Smlouvy.
11.5 Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit okamžitě z důvodu porušení
povinností vyplývajících z ustanovení VOP a Smlouvy. Ostatní body tohoto článku VOP
tím nejsou dotčeny.
11.6 Klient při ukončení Smlouvy obdrží údaje o veškerých položkách obchodu v
otevřeném formátu ve chvíli, kdy budou uhrazeny všechny závazky Klienta vůči
Poskytovateli.

11.7 Ukončením Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost článků VOP týkajících se
autorských práv a ochrany informací.
11.8 Poskytovatel uchovává zálohy dat Klienta po dobu 6 měsíců od ukončení vztahu
nedomluví-li se Klient a Poskytovatel jinak.
Závěrečná ustanovení
12.1 Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení VOP či Smlouvy stane neplatným či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení
VOP či Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému
původním ustanovením VOP či Smlouvy a jako celkem.
12.2 Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran přehlédne jakékoliv
neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z VOP či
Smlouvy, pak takové jednání nezakládá zproštění se takové povinnosti s ohledem na její
trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se
práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ
vyjádřeno písemně.
12.3 Rozhodné právo. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené VOP
a Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 513/1991
Sb. obchodní zákoník, v platném znění.
12.4 Rozhodčí doložka. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží dostatečné úsilí k
řešení případných sporů. V případě, že nedojde k urovnání sporů souvisejících se
smluvním vztahem Poskytovatele a Klienta, vylučují Smluvní strany pravomoc obecných
soudů a spor bude řešen s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v
souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu. Rozhodčí senát bude mít tři (3)
členy. Každá Smluvní strana má právo jmenovat jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci
zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se zároveň stane třetím rozhodcem. Místem
rozhodčího řízení bude Praha, jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Smluvní
strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách
v něm uvedených.
12.5 VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.4.2009. Toto úplné znění, jak vyplývá ze
změn provedených 25.5.2018, se vyhlašuje ke dni 25.5.2018.

Podmínky ochrany osobních údajů
Ochrana osobní údajů
1.1 Poskytovatel je správcem osobních údajů Klienta podle čl. 4 bod 7) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel
se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
1.2 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
1.3 Osobní údaje Klienta a další související údaje a informace Poskytovatel
shromažďuje a zpracovává za účely plnění VOP nebo Smlouvy nebo v souvislosti s
plněním povinností uložených mu právními předpisy,
1.4 Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že je poskytuje dobrovolně.
1.5 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Klientovi v souvislosti s
plněním VOP nebo Smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly
shromážděny.
1.6 Poskytovatel přijal dle GDPR vhodná a přiměřená technická a organizační opatření
zejména k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.
1.7 Veškeré údaje a informace, které Poskytovatel získá od Klienta v souvislosti s
poskytováním Rozhraní, jsou považovány za důvěrné a Poskytovatel se zavazuje je
chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám.
Tím není dotčena zákonná povinnost Poskytovatele vydat požadované informace
státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.)
1.8 V případě, že by se Klient nebo zákazník Klienta domníval, že Poskytovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě svých práv
garantovaných GDPR a v souladu s VOP nebo Smlouvou:
a) požádat Poskytovatele o přístup, omezení zpracování či podání vysvětlení,

b) požadovat, aby Poskytovatel opravil nepřesné údaje, odstranil je či jinak napravil
takto vzniklý stav.
1.9 Požádá-li Klient o přístup ke zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel
povinen příslušné informace předat.
1.10 Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že
se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
1.11 Poskytovatel pro plnění VOP nebo Smlouvy používá služeb subdodavatelů,
zejména poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska
bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu
uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za
řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči
uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
1.12 Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů
není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
1.13 Poskytovatel ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a
povinností vyplývajících z VOP nebo Smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje
vymazány.

Smlouva o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zpracovatelská smlouva“)
Předmět a účel Zpracovatelské smlouvy
1.1 Zpracovatelská smlouva je nedílnou součástí VOP dle čl. 28 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“).
1.2 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům zákazníků a zaměstnanců Klienta
zpracovatelem (dále jen „Zpracovatel“) dle čl. 28 GDPR. Klient je správcem (dále jen
„Správce“) těchto údajů.
Zpracování osobních údajů
2.1 Zpracovatel je pro Správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje
zákazníků a zaměstnanců Klienta:
● jméno a příjmení
● doručovací adresa (ulice, město, psč, stát)
● fakturační adresa (ulice, město, psč, stát)
● e-mailová adresa
● telefonní číslo
● identifikační číslo osoby (IČO),
● daňové identifikační číslo (DIČ)
● IP adresa
● jiné osobní údaje, které Klient získal v souvislosti s vlastní obchodní činností a rozhodl
se využít Rozhraní pro zpracování osobní údajů.
(dále jen „Osobní údaje“)
2.2 Správce a Zpracovatel spolupracují na základě VOP nebo Smlouvy. V rámci této
spolupráce dochází či může docházet k předání Osobních údajů, kdy účel jejich
zpracování a finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje Správce a
Zpracovatel Osobní údaje pro Správce dále zpracovává v mezích této Zpracovatelské
smlouvy.
2.3 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje v souladu s právními předpisy a na základě
pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro provoz a fungování
Rozhraní poskytnutého dle VOP nebo Smlouvy.

2.4 Zpracovatel získal přístup k údajům v rámci poskytnutí Rozhraní dle VOP nebo
Smlouvy ke dni zřízení přístupu Správce k Rozhraní.
2.5 Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn
k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou
formu se pro účely této Zpracovatelské smlouvy považuje rovněž e-mailová komunikace
Smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.
Práva a povinnosti Smluvních stran
3.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků nebo zaměstnanců
Správce, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Zpracovatelem a Správcem a z uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů.
3.2 Zpracovatel se zavazuje pro Správce zpracovávat Osobní údaje v rozsahu a za
účelem stanovenými v čl. 2.1, 2.2, 2.3 této Zpracovatelské smlouvy. Prostředky
zpracování budou automatizované. Zpracovatel bude v rámci zpracování Osobní údaje
shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat.
Zpracovatel není oprávněn Osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec
stanovený Zpracovatelskou smlouvou.
3.3 Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež
zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně,
zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se
zavazuje zejména:
a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze
Zpracovateli;
b) používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen
Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny
třetí osobě;
c) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na
bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
d) bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze;
e) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné
prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
f) neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně
schválen Správcem nebo neplyne z této Zpracovatelské smlouvy;
g) dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.
3.4

Zpracovatel se zavazuje taktéž:

a) zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem;
b) zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Smlouvou a pouze
v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
c) nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
d) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti
nebo v souhlase koncového uživatele.
3.5 Zpracovatel je povinen pro Správce archivovat souhlasy se zpracováním osobních
údajů, které byly Zpracovateli koncovými uživateli předány. Zpracovatel je povinen
souhlasy do 2 pracovních dnů od výzvy Správce Správci vydat.
3.6 Zpracovatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem
pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem
dle této Zpracovatelské smlouvy a dle Nařízení.
3.7 Zpracovatel i Správce se zavazují dodržovat při zpracovávání Osobních údajů na
základě této Zpracovatelské smlouvy povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně
závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.
3.8 Správce uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího
zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu Rozhraní nebo
poskytovatel mailingových služeb Rozhraní. Správce dále uděluje Zpracovateli obecné
povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Zpracovatel však
musí Správce písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí
dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči
těmto změnám námitky. Zpracovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení
zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou
stanoveny v těchto podmínkách.
3.9 Zpracovatel se zavazuje uzavřít pojištění pro případ vzniku škody z této
Zpracovatelské smlouvy a po dobu jejího trvání jej udržovat.
3.10 Zpracovatel se zavazuje na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo
přemístit Osobní údaj dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
3.11 V případě, že námitka subjektu údajů dle čl. 21 odst. 1 Nařízení určená
Zpracovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Zpracovatel odstranit neprodleně
od písemné výzvy Správce závadný stav. Za písemnou se považuje rovněž emailová
komunikace Stran.
3.12 Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Zpracovatelské smlouvy
postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy
Správce. Pokud Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti Správce uložené
Nařízením, je povinen tuto skutečnost Správci neprodleně oznámit.

3.13 Zpracovatel neručí za užívání Rozhraní v rozporu s VOP nebo Smlouvou, nebo za
neoprávněné zpracování údajů ze strany Klienta.
Trvání Zpracovatelské smlouvy
4.1 Tato Zpracovatelská smlouva je účinná po dobu poskytování Rozhraní dle VOP
nebo Smlouvy.
4.2 V případě jakéhokoliv ukončení Zpracovatelské smlouvy či ukončení zpracování
Osobních údajů je Zpracovatel povinen bezodkladně provést likvidaci Osobních údajů,
které mu byly poskytnuty na základě této Zpracovatelské smlouvy.
Mlčenlivost
5.1 Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních
údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby
v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou
zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho
zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti dle bodu 5.
Zpracovatelské smlouvy. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto
smluvního vztahu.
5.2 Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních
přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního
vztahu.
Odpovědnost
6.1 Poruší-li Zpracovatel jeho povinnosti založené Zpracovatelskou smlouvou nebo
Nařízením, odpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového porušení dle bodu 6.12
VOP nebo dle podmínek uvedené ve Smlouvě. Rozsah povinnosti se vztahuje i na škodu
způsobenou třetím osobám a sankce uložené veřejnoprávním orgánem v důsledku
porušení Nařízení nebo jiného předpisu upravujícího ochranu Osobních údajů.
6.2 Zpracovatel odpovídá i za škodu způsobenou porušením Zpracovatelské smlouvy
zaměstnanci Zpracovatele.
Závěrečná ustanovení
7.1 Jakákoliv změna nebo dodatek této Zpracovatelské smlouvy musí být písemný a
podepsaný oběma Smluvními stranami.
7.2 Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Zpracovatelské
smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Zpracovatelské smlouvy.

7.3 Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou
součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této
Zpracovatelské smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních
údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
7.4 V případě, že bude smluvní vztah založený Zpracovatelskou smlouvou obsahovat
mezinárodní prvek, si Strany sjednávají, že tato Zpracovatelská smlouvá se řídí českým
právem.
7.5 V případě vzniku sporů si z této Zpracovatelské smlouvy si Smluvní strany
sjednávají, že veškeré spory budou příslušné řešit české soudy.
7.6

Tato Zpracovatelská smlouva nabývá účinností dnem 25.5.2018.

