Dodatek . 1 – GDPR
ke Smlouv o obchodním zastoupení .
uzavíraný mezi
Obchodní zástupce:
obchodní firma:
se sídlem:
O:

DI :

zastoupený:
(dále jen „zpracovatel”)
a
Adventura s.r.o., cestovní kancelá
O: 44264704 DI : CZ44264704
sídlo: Voron žská 20, Praha 10, 101 00
bankovní spojení: 274 421 152 / 0300 u SOB a.s., Anglická 140/20 Praha 2
zapsaná: v OR M stského soudu v Praze, oddílu C, vložka 6209.
zastoupená: Petrem Novotným – editelem CK, Stanislavem Šim nkem – vedoucím prodejního odd lení nebo Zde kou Jindrákovou –
referentkou prodeje
(dále jen „správce”)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Správce a zpracovatel uzav eli dne …………………………………Smlouvu
o obchodním zastoupení (dále jen jako „Smlouva“).
1.2 S ohledem na skute nost, že k 25. 5. 2018 vstupuje v ú innost Na ízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a
o volném pohybu t chto údaj a o zrušení sm rnice 95/46/ES, uzavírají
smluvní strany tento Dodatek . 1 ke Smlouv , kterým upravují vzájemná práva
a povinnosti týkající se nakládání a ochrany osobních údaj .

2. POVINNOSTI ZPRACOVATELE
2.1 Zpracovatel se na základ Smlouvy zavazuje zpracovávat osobní údaje, které
správce musí zpracovávat pro pln ní svých povinností.
2.2 Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat též citlivé osobní údaje.
2.3 Zpracovatel nesmí do zpracování osobních údaj zapojit žádného dalšího
zpracovatele bez p edchozího konkrétního souhlasu správce. Pokud
zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, musí být mezi zpracovatelem a tímto
dalším zpracovatelem uzav ena písemná smlouva, ve které se tento další
zpracovatel zaváže k dodržování povinností stanovených v této smlouv .
2.4 Zpracovatel se zavazuje:
a) zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu stanoveném smlouvou
mezi správcem a zpracovatelem, p ípadn na základ doložených pokyn
správce;
b) zajistit, že všechny osoby oprávn né zpracovávat osobní údaje se
zavázaly k povinnosti ml enlivosti, p íp. se na n vztahuje zákonná povinnost
ml enlivosti;

c) ijmout taková technická, organiza ní a jiná pot ebná opat ení,
spo ívající nap . v šifrování, aby nemohlo dojít k neoprávn nému nebo
nahodilému p ístupu k osobním údaj m, jejich zm , zni ení i ztrát ,
neoprávn ným p enos m, k jejich neoprávn nému zpracování, jakož i
k jinému zneužití;
d) poskytnout správci sou innost p i pln ní správcových povinností,
zejm. povinností správce reagovat na žádosti o výkon práv subjekt údaj ;
e) poskytnout správci sou innost a být mu nápomocen p i zajiš ování
povinností zabezpe it osobní údaje, ohlásit p ípady porušení zabezpe ení
osobních údaj Ú adu pro ochranu osobních údaj , oznámit p ípady porušení
zabezpe ení osobních údaj subjekt m údaj , provést posouzení vlivu na
ochranu osobních údaj ;
f) vrátit správci po skon ení zpracování osobních údaj všechny osobní
údaje, pokud právní p edpis nestanoví jinak;
g) poskytnout správci veškeré informace pot ebné k doložení spln ní
povinností uvedených v tomto lánku a umožní správci kontrolu zákonnosti
zpracování osobních údaj , pokud to neodporuje právnímu p edpisu.

3. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
3.1 V p ípad , že zpracovatel poruší jakýmkoli zp sobem svou povinnost plynoucí
ze Smlouvy, bude povinen zaplatit správci smluvní pokutu ve výši 50 000,- K
za každý jednotlivý p ípad porušení. Právo správce požadovat náhradu
zp sobené škody v plné výši není uhrazením smluvní pokuty dot eno.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti podpisem ob ma smluvními
stranami.

V Praze dne 1. 12. 2018

V …………………………… dne …………………

____________________________________

____________________________________

správce

zpracovatel

