
Smlouva o vzájemném svěření zpracovávání údajů při realizaci Dopravní zakázky 
 
Strany ve vzájemné shodě prohlašují, že pro účely realizace dopravní zakázky je 
nezbytné zpracovávat osobní údaje a každá ze Stran bude druhé Straně svěřovat 
zpracovávání určených osobních údajů. V souvislosti s tím se Strany rozhodly uzavřít 
tuto smlouvu, která definuje jejich práva a povinnosti spojené se zpracováváním 
osobních údajů. 

§ 1 
1. Zadavatel prohlašuje, že je administrátorem osobních údajů v chápání čl. 4 bod 7 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ve věci ochrany fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a v souvislosti se svobodným pohybem 
takových údajů a odvoláním nařízení 95/46/WE (dále: GDPR), ve vztahu k osobním 
údajům, které jsou definovány v § 2 odst. 1 této smlouvy. V režimu čl. 28 GDPR 
Zadavatel svěřuje Odběrateli zpracovávání těchto osobních údajů výhradně pro účely 
realizace dopravní zakázky, na základě pravidel definovaných touto smlouvou, 
v souvislosti s čímž pak Odběratel bude vůči těmto osobním údajům v chápání čl. 4 bod 
8 GDPR zpracovávajícím subjektem, který tyto údaje přijímá ke zpracovávání. 
2. Odběratel prohlašuje, že je administrátorem osobních údajů v chápání čl. 4 bod 7 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ve věci ochrany fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a v souvislosti se svobodným pohybem 
takových údajů a odvoláním nařízení 95/46/ES (dále: GDPR), ve vztahu k osobním 
údajům, které jsou definovány v § 2 odst. 2 této smlouvy. V režimu čl. 28 GDPR 
Odběratel svěřuje Zadavateli zpracovávání těchto osobních údajů výhradně pro účely 
realizace dopravní zakázky, na základě pravidel definovaných touto smlouvou, 
v souvislosti s čímž pak Zadavatel bude vůči těmto osobním údajům v chápání čl. 4 bod 
8 GDPR zpracovávajícím subjektem, který tyto údaje přijímá ke zpracovávání. 
3. Každá ze Stran prohlašuje, že je zpracovávajícím subjektem v chápání čl. 4 bod 8 
GDPR ve vztahu k osobním údajům subjektů, jejichž účast při realizaci dopravní 
zakázky je nezbytná (klientů, obchodních partnerů, subdodavatelů), a jejich pracovníků, 
a že je oprávněna k jejich dalšímu svěřování. V režimu čl. 28 každá ze Stran svěřuje 
druhé Straně zpracovávání těchto osobních údajů výhradně pro účely realizace 
dopravní zakázky a druhá Strana přijímá tyto údaje ke zpracování. 
4. Protože každá ze Stran je subjektem, který svěřuje osobní údaje ke zpracovávání, a 
současně je subjektem, který zpracovává osobní údaje získané od druhé Strany, Strany 
ustanovují, že jim budou náležet stejná práva a povinnosti týkající se ochrany osobních 
údajů. V souvislosti s tím, jestliže se bude v této smlouvě hovořit o „Administrátorovi“, 
pak se tím rozumí, že se jedná o Zadavatele ve vztahu k údajům, které jsou definovány 
v § 2 odst. 1, a o Odběratele ve vztahu k údajům, které jsou definovány v § 2 odst. 2, a 
jestliže se bude hovořit o „zpracovávajícím subjektu“, pak se tím rozumí, že se jedná o 
Zadavatele ve vztahu k údajům, které jsou definovány v § 2 odst. 2, a o Odběratele ve 
vztahu k údajům, které jsou definovány v § 2 odst. 1. 
. 

§ 2 
1. Zadavatel svěřuje Odběrateli ke zpracovávání následující údaje: 
a) osobní údaje pracovníků Zadavatele a jiných osob, jejichž účast je nezbytná za 
účelem získání nebo realizace dopravní zakázky, 



b) osobní údaje klientů Zadavatele, v jejichž prospěch jsou realizovány dopravní 
zakázky, a jejich pracovníků nebo osob, jejichž účast je nezbytná za účelem získání 
nebo realizace dopravní zakázky. 
2. Odběratel svěřuje Zadavateli ke zpracování následující údaje: 
a) osobní údaje pracovníků Odběratele a jiných osob, jejichž účast je nezbytná za 
účelem získání nebo realizace dopravní zakázky, 
b) osobní údaje klientů Odběratele, v jejichž prospěch jsou realizovány dopravní 
zakázky, a jejich pracovníků nebo osob, jejichž účast je nezbytná za účelem získání 
nebo realizace dopravní zakázky. 
3. Svěřené údaje, definované v odst. 1 a 2 v závislosti na tom, koho se takové údaje 
týkají, mohou zahrnovat následující kategorie údajů: jméno a příjmení, jména rodičů, 
identifikační číslo rodné číslo/PESEL, datum a místo narození, název a číslo dokladu 
totožnosti, adresa e-mail, daňové identifikační číslo DIČ/NIP, číslo telefonu.  

§3 
Povinnosti zpracovávajícího subjektu 
1. Zpracovávající subjekt se zavazuje dodržovat veškeré požadavky, které jsou právně 
definovány pro oblast zpracovávání svěřených údajů, v tom požadavků, které definuje 
GDPR, Zákon nebo prováděcí předpisy k Zákonu, a především se zavazuje: 
a) zpracovávat osobní údaje, které mu byly svěřeny, způsobem zajišťujícím odpovídající 
bezpečnost těchto údajů, v tom s pomocí odpovídajících technických a organizačních 
prostředků, a zajistit ochranu těchto údajů před jejich zpracováváním, které není 
dovoleno nebo které není v souladu s právními předpisy, před jejich náhodnou ztrátou, 
zničením či poškozením, 
b) při zohlednění stavu technických znalostí, nákladů na zavedení a charakteru, 
rozsahu, kontextu a cílů zpracovávání, zavádět odpovídající technické a organizační 
prostředky, aby tak byl zajištěn stupeň bezpečnosti odpovídající vůči možnému riziku, 
c) při zhodnocení, zda je úroveň bezpečnosti odpovídající – provést odpovídající 
analýzu rizika porušení práv a svobody osob, kterých se údaje týkají. V rámci této 
analýzy je Zpracovávající subjekt zavázán zohlednit riziko, které je spojeno se 
zpracováváním údajů, především pak riziko vyplývající z náhodného nebo bezprávního 
zničení, ztráty, modifikace, nesprávného zveřejnění nebo neoprávněného přístupu 
k osobním údajům, které jsou předávány, přechovávány nebo jiným způsobem 
zpracovávány. 
d) připustit ke zpracovávání svěřených údajů výhradně osoby, které vlastní oprávnění ke 
zpracovávání osobních údajů, které jim vydal Zpracovávající subjekt, a zajistit udržení 
tajemství (o kterém se hovoří v čl. 28 odst. 3 písmeno b) GDPR) zpracovávaných 
osobních údajů ze strany těchto osob, jak v průběhu jejich zaměstnání ve 
Zpracovávajícím subjektu, tak i po ukončení jejich zaměstnaneckého poměru, 
e) vést výkaz osob, kterým vydal zmocnění ke zpracovávání osobních údajů, a předávat 
tento výkaz Administrátorovi na základě jeho požadavku a v termínu, který Administrátor 
určí,  
f) pomáhat Administrátorovi v nezbytném rozsahu v tom, aby Administrátor mohl plnit 
povinnosti definované v čl. 32-36 GDPR, a především v odpovídání na požadavky 
osoby, které se údaje týkají,  
g) po zjištění porušení ochrany osobních údajů neodkladně hlásit tuto skutečnost 
Administrátorovi, avšak ne později, než v průběhu 24 hodin od okamžiku zjištění 
porušení. Oznámení, o kterém se hovoří výše, musí mimo jiné obsahovat: 



 datum a hodinu události, 

 popis charakteru a okolností porušení osobních údajů, 

 charakter a obsah osobních údajů, kterých se porušení týkalo, 

 počet osob, kterých se porušení týkalo, 

 popis potenciálních důsledků a nevýhodných účinků porušení osobních údajů pro 

osoby, kterých se údaje týkají, 

 popis technických a organizačních prostředků, které byly nebo mají být použity 
s cílem snížit potencionální nevýhodné důsledky porušení osobních údajů, 
h) po rozvázání nebo ukončení této Smlouvy – vrátit Zadavateli svěřené soubory údajů a 
trvale je odstranit ze všech nosičů, jak v elektronické, tak i v papírové formě, ledaže 
právní předpisy nařizují, aby byla nadále přechovávány. Závazek, o kterém se zde 
hovoří, zahrnuje také takové subjekty, které zpracovávají údaje na základě zakázky od 
Zpracovávajícího subjektu. Po rozvázání Smlouvy nebo po jejím ukončení bude 
Zpracovávající subjekt zpracovávat osobní údaje do dne jejich vrácení výhradně s cílem 
připravit údaje k jejich předání ve prospěch Administrátora. 
i) podřídit se kontrole, o které se hovoří v §4. 

§4 
Právo Administrátora na kontrolu 
1. Administrátor údajů, v souladu s čl. 28 odst. 3 písmeno h) GDPR má právo na 
kontrolu, zda prostředky, které aplikoval Zpracovávající subjekt při zpracovávání a 
zabezpečení svěřených osobních údajů, splňují ustanovení platných GDPR, Zákona 
nebo vykonávajících předpisů k Zákonu, jakož i Smlouvy. 
2. Kontrola, o které se hovoří v odst. 1 může probíhat v pracovní době Zpracovávajícího 
subjektu, po předchozím oznámení záměru uskutečnit takovou kontrolu s 14 denním 
předstihem. Kontrolu může provádět výhradně osoba se zmocněním od Administrátora. 
3. Po kontrole Zadavatel může předat Zpracovávajícímu subjektu písemná doporučení 
vyplývající z kontroly včetně termínů jejich realizace. V případě zjištění porušení je 
Zpracovávající subjekt povinen tato porušení odstranit v termínu a způsobem 
dohodnutým s Administrátorem. 
4. Zpracovávající subjekt je povinen, na každou písemnou žádost Zadavatele, 
poskytnout písemnou informaci týkající se zpracovávání osobních údajů, které mu byly 
svěřeny, a to v termínu do 7 dnů ode dne obdržení takové žádosti. 

§5 
Další svěřování 

1. Zpracovávající subjekt může, cestou písemné smlouvy, v tom i elektronické, svěřit 
osobní údaje, kterých se týká tato smlouva, jinému subjektu bez předchozího 
písemného souhlasu Zadavatele, avšak toto platí pouze ve vztahu k osobním údajům 
osob, jejichž účast při realizaci dopravní zakázky je nezbytná, a pouze v rozsahu, ve 
kterém je účast takového subjektu nezbytná pro realizaci dopravní zakázky.  
2. V případě, o kterém se hovoří v odst. 1, se Zpracovávající subjekt zavazuje zajistit, že 
subjekty, kterým bylo svěřeno zpracovávání osobních údajů, splňují minimálně stejné 
požadavky a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, jako splňuje Zpracovávající 
subjekt, především pak povinnost zajistit dostačující záruky zavádění odpovídajících 
technických a organizačních prostředků, aby zpracovávání odpovídalo požadavkům 



aktuálně platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, v tom GDPR, 
Zákona a vykonávajících předpisů k Zákonu. 
3. Zpracovávající subjekt nese odpovědnost vůči Administrátorovi za porušení 
ustanovení této Smlouvy ze strany subjektů uvedených v odst. 1. 

§6 
Odpovědnost Zpracovávajícího subjektu 

1. Zpracovávající subjekt je odpovědný za zpřístupnění nebo využití osobních údajů, 
které by nebylo v souladu s obsahem Smlouvy, a především pak za zpřístupnění 
osobních údajů, které mu byly svěřeny ke zpracovávání, neoprávněným osobám. 
2. Zpracovávající subjekt se zavazuje neodkladně informovat Administrátora údajů o 
jakémkoliv šetření, především pak administrativním nebo soudním, které se týká 
Zpracovávajícím subjektem zpracovávaných osobních údajů, které jsou definovány ve 
Smlouvě, o jakémkoliv administrativním rozhodnutí nebo o rozhodnutí, které se týká 
zpracovávání těchto údajů a které bylo vydáno vůči Zpracovávajícímu subjektu, a také o 
všech plánovaných, pokud jsou již známy, nebo realizovaných kontrolách a inspekcích, 
které se týkají zpracovávání těchto osobních údajů, především pak o těch, která provádí 
orgán dozorující dodržování pravidel ochrany osobních údajů.   
3. V případě, že třetí osoba vystoupí vůči Zpracovávajícímu subjektu a/nebo vůči 
Administrátorovi s nároky v souvislosti s porušením pravidel zpracovávání údajů, je 
Zpracovávající subjekt povinen okamžitě informovat Administrátora o takovém nároku a 
dále je povinen spolupracovat s Administrátorem s cílem přijmout odpovídající právní 
prostředky, především pak za účelem oddálení nebo odmítnutí nároku třetí osoby 
prostřednictvím odpovídajícího soudu, za účelem podání odvolání a uzavření dohody 
nebo jiného právního řešení. 

§8 
Platnost Smlouvy 

1. Smlouva o svěření je uzavírána na dobu nezbytnou pro realizaci dopravní zakázky a 
k zajištění zájmů stran po dobu uplynutí termínu k propadnutí nároků, které vyplývají 
z této Smlouvy. 
2. Administrátor může vypovědět Smlouvu o svěřování s okamžitým účinkem v případě: 
a) když i přes závazek odstranit pochybení zjištěná během kontroly, Zpracovávající 
subjekt tato pochybení neodstraní ve vyznačeném termínu, 
b) že Zpracovávající subjekt zpracovává osobní údaje způsobem, který není v souladu 
se Smlouvou nebo s všeobecně platnými právními předpisy, které mají použití při 
realizaci Smlouvy, v tom GDPR, Zákon nebo vykonávající předpisy k Zákonu, 
c) že Zpracovávající subjekt svěřil zpracovávání osobních údajů jinému subjektu bez 
souhlasu Administrátora údajů, 
e) že Zpracovávající subjekt způsobil při realizaci Smlouvy škodu Zadavateli nebo 
osobě, jejíž údaje Zpracovávající subjekt zpracovává na základě Smlouvy o svěření, 
f) že došlo k otevření šetření ze strany Orgánu nebo jiného dozorujícího orgánu vůči 
Zpracovávajícímu subjektu v souvislosti s porušením ochrany osobních údajů, nebo 
k otevření takového šetření vůči Administrátorovi v souvislosti s porušením, které zavinil 
Zpracovávající subjekt. 

§ 9 
Pravidla udržení důvěrnosti 

1. Zpracovávající subjekt se zavazuje udržovat v tajnosti všechny informace, materiály, 
dokumenty a osobní údaje, které obdržel od Administrátora a které získal jakýmkoliv 



jiným způsobem, cíleně nebo náhodně, v ústní, písemné nebo elektronické podobě 
(„důvěrné údaje”), v období trvání této Smlouvy a po neurčenou dobu po ukončení její 
platnosti. 
2. Zpracovávající subjekt prohlašuje, že v souvislosti se závazkem udržovat v tajnosti 
důvěrné údaje, nebudou důvěrné údaje využívány, zveřejňovány ani zpřístupňovány bez 
písemného souhlasu Administrátora k jiným účelům, než je realizace Smlouvy, ledaže 
nutnost jejich zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů. 
3. Strany se zavazují vynakládat veškeré úsilí za účelem zajistit, aby spojovací 
prostředky, které jsou využívány k přijímání, předávání a přechovávání důvěrných 
informací, garantovaly zabezpečení těchto informací před přístupem třetích 
neoprávněných osob, které by se jinak mohly seznámit s obsahem těchto údajů. 

§ 10 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny Smlouvy o svěření musí být prováděny písemnou formou, jinak jsou 
neplatné, nebo elektronickou formou. 
2. V záležitostech, které nejsou regulovány touto Smlouvou, budou aplikovány předpisy 
polského občanského zákoníku (Kodeks cywilny) a odpovídajícím způsobem předpisy 
GDPR. 
3. Odpovídajícím soudem pro řešení sporů vyplývajících z této Smlouvy bude soud 
příslušně odpovídající Administrátorovi. 
4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejně znějících výtiscích, po jednom pro každou 
ze Stran. 
 
Příloha č. 1 
Výkaz osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Administrátora 
................. 
P.č. Jméno a příjmení  Datum udělení zmocnění 
Prohlašuji, že výše uvedené osoby byly proškoleny v rozsahu předpisů, které se týkají 
ochrany osobních údajů. 
Prohlašuji, že výše uvedené osoby byly zmocněny ke zpracovávání osobních údajů, 
které byly svěřeny ke zpracování v rámci smlouvy a svěření, a také se zavázaly: 

 zpracovávat osobní údaje výhradně v rozsahu a pro účely, které předpokládá 
smlouva, 

 udržovat v tajnosti osobní údaje a nevyužívat osobní údaje pro účely, které nejsou 

v souladu se smlouvou, a to také po ukončení zaměstnaneckého poměru nebo 
spolupráce, 

 udržovat v tajnosti způsob zabezpečení osobních údajů, a to také po ukončení 

zaměstnaneckého poměru nebo spolupráce, 

 chránit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, jejich převzetím přes 
neoprávněné osoby, zpracováváním s porušením Zákona a jejich změnou, ztrátou, poškozením 
nebo zničením. 
 
.......................................................................... 
Jménem Zpracovávajícího subjektu 
 



 


