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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

uzavřená 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“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Společnost    ___________________________ 

se sídlem:  _________________________________________________ 

IČ:   __________ 

zapsaná v OR u _________ soudu v ____________________, oddíl __, vložka _________ 

jejímž jménem jedná: _______________________________________, jednatel společnosti 

(dále jen jako „Správce“) 

 

a 

 

Společnost Customize.cz, s.r.o. 

se sídlem:  Sladkovského 410, 530 02 Pardubice I 

IČ:   03532330   

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34261 

jejímž jménem jedná: Ing. David Pírko, jednatel společnosti  

(dále jen jako „Zpracovatel“ nebo „Partner“)  

 

(Správce a Zpracovatel dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen 

„Smlouva“). 

 

 

1. Předmět a účel Smlouvy 

1.1. Správce a Zpracovatel spolupracují v oblasti agregace, zpracování a správy veřejných 

uživatelských recenzí a hodnocení Správce z různých internetových služeb třetích stran, 

aktuálně podporovaných webovou aplikací Zpracovatele (Suppoo.com). V rámci této 

spolupráce může docházet či dochází k předání osobních údajů uživatelů (zákazníků 

Správce), 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 

smlouvy o zpracování osobních údajů. 

1.2. Tato Smlouva vymezuje práva a povinnosti Smluvních stran při takovém zpracování 

osobních údajů. 
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2. Zpracování osobních údajů 

2.1. Zpracovatel je pro Správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje poskytnuté on-

line službou třetí strany: 

● Jméno a příjmení, případně uživatelské jméno v dané internetové službě,  

● IP adresa autora recenze 

● Veřejný profilový obrázek uživatele 

● a další, které mu poskytne Správce nebo přímo subjekt údajů, zejména 

prostřednictvím webového chatu provozovaného ve webové aplikaci 

Zpracovatele pro Správce 

 (dále jen „Osobní údaje“). 

2.2. První zpřístupnění dat probíhá ihned po úspěšné konfiguraci Správcem vybrané služby třetí 

strany ve webové aplikaci Zpracovatele. Následně jsou data pravidelně synchronizována 

několikrát denně dle potřeb Správce prostřednictvím šifrované komunikace (je-li 

podporována vybranou službou třetí strany). 

2.3. Zpracovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem dohodnutým dle bodu č. 1.1. Smlouvy. 

2.4. 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 Smlouvy považuje rovněž e-mailová komunikace Smluvních stran adresovaná 

oprávněným osobám na e-mailu info@customize.cz. 

2.5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro statistické účely dle článku 89 odst. 

1 Nařízení GDPR. 

3. Práva a povinnosti Smluvních stran 

3.1. 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) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na 

bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií nebo software, který se 

řídí Privacy Shield, pokud se jedná o software v USA nebo Švýcarsku a 

b) bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze a 

c) neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně 

schválen Správcem nebo neplyne z této Smlouvy (zejména z čl. 3.3 Smlouvy) a 

d) dodržovat mlčenlivost ohledně údajů. 

3.2. Zpracovatel se zavazuje taktéž: 

a) zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem 

prostřednictvím připojených služeb třetích stran; 

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; 

3.3. 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 Smlouvy 

a dle Nařízení GDPR. 
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3.4. Zpracovatel i Správce se zavazují dodržovat při zpracovávání Osobních údajů na základě 

této Smlouvy povinnosti stanovené Nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy k této činnosti se vztahujícími. Správce se zejména zavazuje předávat Zpracovateli 

výhradně osobní údaje získané a zpracovávané v souladu se zásadami zpracování 

uvedenými v čl. 5 Nařízení a pouze na základě zákonných důvodů dle čl. 6 Nařízení. 

Správce odpovídá za aktuálnost, přesnost a pravdivost osobních údajů předaných 

Zpracovateli k zpracování a za to, že rozsah předávaných údajů bude odpovídat účelům 

zpracováním ujednaným mezi Správcem a Zpracovatelem.  

3.5. Správce se zavazuje poskytnout subjektům údajů veškeré informace a učinit veškerá 

sdělení požadovaná Nařízením. Dále se zavazuje předtím, než Zpracovatel započne se 

zpracováním osobních údajů, jakož i kdykoli po dobu trvání této smlouvy, bude-li to třeba, 

udělit Zpracovateli jasné a srozumitelné pokyny týkající se rozsahu a způsobu zpracování.  

3.6. V případě, že námitka subjektu údajů dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR určená Zpracovateli 

bude shledána oprávněnou, zavazuje se Zpracovatel bezodkladně poskytnout 

technologický návod, jak může správce odstranit bezodkladně od výzvy subjektu údajů 

závadný stav.  

3.7. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze 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 GDPR, je povinen tuto skutečnost 

Správci neprodleně oznámit. Stejně tak naopak Správce je povinen neprodleně oznámit 

Zpracovateli, že on sám porušuje nebo porušil Nařízení GDPR. 

3.8. Na žádost Správce je Zpracovatel povinen umožnit Správci kontrolu činností spojených se 

zpracováním osobních údajů, jakož i dostatečnost přijatých organizačních a technických 

bezpečnostních opatření. O záměru provést takovou kontrolu vyrozumí Správce 

Zpracovatele nejméně pět pracovních dní před datem zamýšlené kontroly. Zjistí-li Správce 

v průběhu takové kontroly jakékoli nedostatky, je povinen na ně Zpracovatele bezodkladně 

písemně upozornit a rovněž mu udělit příslušné pokyny k jejich odstranění.  

4. Trvání Smlouvy 

4.1. Tato Smlouva je platná na dobu trvání spolupráce mezi Správcem a Zpracovatelem, jak je 

definován v čl. I této smlouvy.  

4.2. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je 

Zpracovatel povinen bezodkladně provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly 

poskytnuty na základě této Smlouvy. Výjimkou jsou data, která slouží pro statistické a 

analytické účely dle oprávněného zájmu Správce a případy, kdy je další zpracování 

osobních údajů Zpracovateli uloženo právními předpisy. 

5. Mlčenlivost 

5.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, 

zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby 

v zaměstnaneckém poměru s danou smluvní stranou nebo jiným oprávněným osobám, jež 

jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich 
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zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovaly závazek mlčenlivosti dle bodu 5. Smlouvy. 

Tato povinnost smluvních stran 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. 

5.3. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o metodách, postupech, řešeních v oblasti 

GDPR Zpracovatele a získané informace využít výhradně pro spolupráci se Zpracovatelem 

a ne jinak.  

6. Odpovědnost 

6.1. Správce i zpracovatel odpovídají za zpracování osobních údajů v souladu s požadavky 

Nařízení a dalších příslušných právních předpisů do té míry, do jaké se děje v jejich sféře 

působení, tj. zejména v jejich prostorách, jejich zaměstnanci a za použití jimi nastavených 

organizačních a bezpečnostních opatření.  

6.2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s čl. 82 odst. 4 Nařízení odpovídají za 

škodu nebo újmu způsobenou třetím osobám zpracováním v rozporu s Nařízením 

společně a nerozdílně. Zpracovatel však v souladu s čl. 82 odst. 2 Nařízení odpovídá za 

způsobenou újmu pouze tehdy, jestliže nesplnil povinnost stanovenou Nařízením přímo 

Zpracovateli, nebo jednal-li nad rámec pokynů Správce nebo v rozporu s nimi.  

6.3. Ve stejném rozsahu Zpracovatel odpovídá i za škodu způsobenou porušením Smlouvy 

zaměstnanci Zpracovatele nebo jinými osobami, které prováděním zpracování pověřil. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom. 

7.2. Jakákoliv změna nebo dodatek této Smlouvy musí být písemný a podepsaný oběma 

Smluvními stranami. 

7.3. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost 

ostatních ustanovení Smlouvy. 

7.4. 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 na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními 

orgány. Rovněž se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádné plnění povinností podle tohoto odstavce. 

7.5. V případě, že bude smluvní vztah založený Smlouvou obsahovat mezinárodní prvek, si 

Strany sjednávají, že tato Smlouva se řídí českým právem. 

7.6. V případě vzniku sporů si z této Smlouvy si Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory 

budou příslušné řešit české soudy. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, všem jejím ustanovením rozumí a 
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, neuzavírají ji v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

 

 

V ………………... dne ………..     V ………..……. dne ……….. 
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______________________     ______________________ 

 

          za Správce               za Zpracovatele 

           

 

 


