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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
uzavřená dle § 6 zák. č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
škola / firma:    ________________________________________ 
sídlo / bydliště:    ________________________________________ 
IČ/RČ:     ________________________________________ 
(dále jen jako „správce“)  
 
a  
 
obchodní firma/jméno:   Mgr. Ladislav Groh 
sídlo/bydliště:    Choteč 125, 507 81 Lázně Bělohrad  
IČ/RČ:     65691202 
(dále jen jako „zpracovatel“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ust. § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o 
zpracování osobních údajů:  

I. 

Předmět a účel smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je zpracování a ukládání osobních údajů správce (zaměstnanců, žáků a 
jejich zákonných zástupců) v rámci jeho používání evidenčního a platebního systému Seneca. 

2. Zpracovatel bude na základě této smlouvy zpracovávat a uchovávat pro správce osobní údaje 
správce, které správce získal nebo získá v souvislosti se svou činností.  

3. Tato smlouva se uzavírá v rozsahu práv a povinností, které pro její účastníky při zpracovávání 
osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají ze zákona.  

4. Tato smlouva se uzavírá za účelem ochrany osobních údajů při jejich zpracovávání zpracovatelem 
v rámci používání výše uvedené aplikace.  

 

II. 

Práva a povinnosti stran 
1. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 
zneužití osobních údajů.  

2. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační 
opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, 
přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:  

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněnými osobami, které k osobním 
údajům mají bezprostřední přístup,  

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich 
zpracování,  
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c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů 
obsahujících osobní údaje,  

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, 
pozměněny nebo smazány.  

3. Zpracovatel se zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních 
smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje 
na základě smlouvy u zpracovatele, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu 
zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě uzavírané mezi zpracovatelem a správcem 
a zákonu a závazně uloží i těmto uvedeným osobám zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po 
skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zpracovatele.  

4. Zpracovatel i správce se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě této 
smlouvy povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, popřípadě i dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se 
vztahujícími.  

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro 
zajištění bezproblémové a efektivní realizace této smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podepsáním oprávněnými zástupci za obě smluvní 
strany a uzavírá se na dobu neurčitou.  

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí s výpovědní 
lhůtou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.  

3. Kterákoli smluvní strana je také oprávněna od smlouvy kdykoliv písemně odstoupit, pokud druhá 
smluvní strana závažným způsobem poruší jakékoliv závazky dané jí touto smlouvou nebo zákony 
uvedenými v čl. II odst. 4 této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného 
odstoupení druhé smluvní straně.  

4. Po ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny s osobními údaji shromážděnými na 
základě této smlouvy naložit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.  

5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. V 
takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vynaložit veškeré potřebné úsilí k nahrazení 
ustanovení neplatného ustanovením právně bezvadným.  

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných a číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží právě jedno její 
vyhotovení.  

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
 
 
V ……………… dne ……………    V ……………… dne ……………  
 
 
……………………………………    ……………………………………  
Správce       Zpracovatel        
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