Smlouva o zíízenípověřence (DPO - data protection officer) pro ochranu osobních ÚdaiŮ
dle Naffzení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna20l6 o
ochraně {y"ziclrých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaiůa o votrém Pohybu
těchto údaiů(dále ien,rNařízení GDPR")
uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č.89/20t2 Sb. (dále ien,,Smlouva")

Smluvní strzny:

Dobrovolný svazek obcí:
svazek obcí Novoborska
se sídlem 473 07 Noú Bor, nám. Míru 1
IČ:ó89 55 057
Zastoupený Ing. Janem Svitákem, předsedou svazku obcí
Č. účt",32929 50369/ 0800
(ůik jen ,,DSO")
a

Obec:

obec Bohatice
se sídlem Bohatice č.p. 79, 470 02 Česká Lípa

IČ:ó73340
Zastoupena Evou Lackovou, starostkou obce
Č. účtu,4851297 349/0800
(ůllejen ,,Obec")

I.
záklaóní u§tanovení
Předmětem této smlouvy je závazek DSO vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních
údaiů(dále jen ,,Pověřenec') pro Obec podle Naňzení GDPR. DSO ie povinen řídit se pokynŮ
obce, pokud neisou v rozporu s Nařízením GDPR a iinými právními předpisy. DSO a Obec jsou
zároveň povinny dodržovat Nařizení GDPR a právni předpisy související s ochranou osobních
údajů.

II.
povinnosti

DSO

")

Dso

se zavazuje

zaháiit poskytování Funkce Pověřence dle této smlour,ry

a dle Nařízení GDPR nejpozději od

25.5.2018.

1

b)

.)
d)

.)

a)
b)

poskytovat své služby na profesioná]ní úro.rni takoqým způsobem a v takové v kvalitě, aby
udržovď dobré iméno obce.
poskytovat své služby v souladu s právními předpisy Českérepubliky a Ewopské unie, případně i
se závazky vyplý.vajícími pro Českou republiku z mezinárodního práva.
stanovit kontaktní osobu, která bude mit za úkol komunikovat s obcí, vyňzovat případné
incidenty a dalšímožnéproblémy a dotazy v souladu s Naňzením GDPR.
zalistiq aby veškeré subjekty, které pňjdou do styku s informacemi, zachovávaly mlčenlivost
o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Pověřence
a v souvislosti s ochrarrou osobních údaiů.Tato povinnost ť:vá i po případném skončenízávazku.
III.
povinnosti obce
Obec se zavazuje
seznámit DSO se všemi relevantními skutečnostrni, které jsou nezbytné pro qíkon funkce
Pověřence (např. informační systémy, dokumenty, organizačnířád a dalš|.
poskytovat Pověřenci poďebnou součinnost a za,llstit dostatečnou spolupráci i ze strany
zaměstnanců obce.

Iv.
Odměna

^)

Za ýkon funkce Pověřence podle čl. I Smlouvy Obec

poskytr-rje

po dobu řvaní této smlouvy

oclměnu ve iryši 500 Kč. Platba bude provedena r,ždy na záHadě vystavené faktury.

v.
UkončeníSmlouvy
^)

b)

.)
d)

Tato Smlouva se uzavirá na dobu do 30. 6. 2079 s možnostídalšího prodloužení.
Tato Smlouva zanlká také dohodou smluvnich stran nebo odstoupením od Smlouvy ze
zákonných důvodůnebo rrypovědí kterékoliv ze smluvních stran s dvouměsíčníqípovědní
lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručenípísemné wýpovědi
druhé smluvní straně.
Po ukončenítéto Smlouvy jsou DSO a osoby za|išťuiícífunkci Pověřence povinny vrátit všechny
podklady, ,i.ěci a pomůcky poďebné pro plnění závazku z této Smlouvy. Zaroveň jsou povinny
vrátit veškerévěci a poklady, které pro Obec získaly či rryrvořily.
Po ukončenítéto Smlour.ry jsou DSO a osoby zajišt'uiícífunkci Pověřence povinny nel,y.ržívat
informace, dokumenty ayzory dokumentů získanépň tnraní této Smlouvy.

vIzávérečnáustanovení

a)
b)

Tato Smlouva nab,ýrvá platnosti a účinnostidnem jeiiho podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto Smlouvu je možnéměnit či rušit výlučně písemnou formou.

.) Práva a povinnosti Smlouvou wýslovně neupravené se ňdí pňslušnými ustanoveními zákona
č. S9/2012 Sb., občanský zakoník a Naňzením GDPR.
d) Smlouva je r,ypracována ve dvou vyhotoveních s platrrostí originálu, z nichžkaždá smluvní strana
obdržípo jednom.
.)

Smluvní strany shodně prohlašuií, že si tuto Smlouvu před ieiím podepsáním přečetln že byl'.a
uzzviena po vzájemném proiednání podle ielich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně newýhodných podmínek, a že se dohodly na
celém obsahu, což stvrzují swýrni podpisy.
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Eva Lacková
OBEC BOHAflCE
Bohatice č,79
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Ing, Jan Sviták, předsecla sl,azku
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