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Smlouva o zíízeni pověřence (DPO - ďata píotection ofíicer) pto ochranu osobních údajn
dle Nařízení Evropského patlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne27. ďubna2016 o

ochtaně §zic\ých osob v souvislosti se zpmcováním osobních údaiů a o volném pohybu
těchto údajů (dáte ien,,Nařízení GDPR')

uzavíená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále ien ,,Smlouva")

Smluvní stíany:

DobrovoJný svazek obcí:

N'Irkrotegion Il,ančicko
Palackého náměstí 196 / 6

661 91 Ivančice
IČ: ]11B7OB1, č.ú.21-9386140217 /0100 (I(ometční banka)
zastoupen předsedou sptávního rýboru N{gr. Janou Heřmanovou

(dálejen ,,DSO')

Přísp ěr-kov á orgarizace;

Název: Mateřská škola Na Úr,or.Ivančice, oktes Brno-venkov, příspěvkor,á organizace
Adtesa: Na Úvoze 1550/1,664 91 Ivančice
IČ: 70935335

Datová schránka: cdvkva8
č.ú.: 27-85B1690287 banka: 0100

zastoap ená ředitelkou/ředitelem: Bronislavou Minařfl<ovou

(lále.ie n,,P/í:Pěukouá otganiian ")

I.
zákJaďní ustanoveírí

Předmětem této smlour,y 1e závazek DSO vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních
Údajů (dále jen ,,Pověřenec') pto Příspěvkovoa organizaci podle Nařízení GDPR. DSO je

Povinen řídit se pokynů příspěvkové organizace, pokud nejsou v íozpofu s Nařízením GDPR a
j^ý^i Právnimi předpisy. DSO a Příspěvková organlzace jsou zároveň povinny dodtžovat
Nařízení GDPR a právrú předpisy související s ochtanou osobních údalů.
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II.
povinnosti Dso

DSO se zavan4e
a) zahálit poskytování funkce Por,ěřence dle této smlourry a dle Nařízení GDPR od 1.1.2019.

b) poskvtovat své službv na ptofesionální úrovni takolým způsobem a v takové v kvalitě, abr,

udržoval dobré 1méno Příspěvkor, é organtzace.

c) poskytor.,at své služby v souladu s právními předpisv České republik,v a Evropské unie, případně i
se závaz7q rlpl;in-ajícími pto Českou repubJrku z meztnárodního práva.

d) stanovit kontaktní osobu, která bude rit za úko1 komunikol-at s Příspěvkor.ou organizací,

l1Ťizovat případné inciden§ a další možné problémy a dotazy r., souladu s Nařízením GDPR.
e) zaltsút, aby r.eškeré subjekty, kteté přildou do sq.kg s informacemi, zachovár.alv mlčenlivost cl

všech skutečnostech, o nichž se dozl.í v sour,-islosti s poskvtováním služeb Pověi,ence a

v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tato povinnost tr-v-á i po případném skončeli záyazku.

III.
Povinnosti příspěvkové otganizace

Příspěr,kov á organizace se zav azule

a) seznámit DSO se všemi televantními skutečnostmi, které isou nezbytné pro r,jkon funkce
Pověřence (rapř. rnformační systémy, dokumenty , org3anlzačni iád a dalš|.

b) poskytovat Pověřenci potřebnou součinnost a zaJisút dostatečnou spoluptáci i ze stíanv

zaměstnanců přísp ěvkor,é organizace.

c) r, případě odůr,odněné potřeby umožnit Por.,ěřenci bezplatně nužitběž,né kancelářské l,rybar.ení,

r-četně lýpočetní technikv (např. PC, tiskárnu, kopítovací stroj apod.) pro prácr Pověřence

v rrústě sídla příspěvkové organizace.

Iv.
Odměna

a) Za úkon funkce Por-ěřence podle č1. I Smlourry se Příspěvková otgantzace za\raza)e poskytnout
odměnu ve r.ryši 1.350, I{č r.č. DPH/měsíčně ('1.050,- I{č r.-č. DPH/čtr,,rtletně).

b) Příspěvková organizace se zavazwje htadrt odměnu dle č1. IY písm. a) této Smlouw
bezhotovostním převodem na bankovní účet DSO, a to na záHadě faktrrry za čtvrt]etnj, období
r.rystar-ené do 5. dne měsíce následujícího po uplynuú čtvrtletí, zaktetý odměna náIeží. Splatnost
faktury činí 14 dnů.

v.
Ukončení Smlour,y

") Tato Smlouva se wzavtrá na clobu neurčitotr.

b) Tato Smlouva zanká také dohoclou smlul,ních stran nebo odstoupením od Smlour,ry ze

zákonních důvodů nebo qpovědí kterékolir,, zc smiul,ních stran. Vl.pol-ědět smlouvu lze vždy
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pouzek31,.1,2. běžného kalendářníeo toku. Vlipověď smlour,ry musí být prokazateklě doručena

písemně dfuhé smluvní sfuaně ve lhůtě nejpozději 3 měsíce před koncem běžného kalendářního
toku, aby k rlpovězení smlowry došlo k 31.1,2. tohoto běžného kalendářního roku.

.) Po ukončení této Smlouwy jsou DSO a osoby zaJišt'ující funkci Pověřence povinny vrátit všechny
podklady, věci a pomůclry poďebné pro plnění závazka z této Smlour.ry. Zárovei jsou povinny
vtátit vešketé věci a poklady, kteté pto Příspěvkovou orgarizact ziskaly či qrtvořily, a to včetně

spisové a smluvní dokumentace, platebních instrumentu, hatdwatového a softwarového
lrybavení, telefonu a dalších pomůcek.

d) Po ukončení této Smloulry jsou DSO a osoby zallšt'ující funkci Pověřence povinny nel,rylžívat

informa c e, dokumenty a y z ot1v dokumentů ziskar'é p17 trv ánt této S mlouq/.

vI.
Lavetecna ustanoveírr

^) 
Tato Smlouva naby:,á platnostl a úČinnosu dnem 1ejího podpisu oběma smlul-ními sťr,anami.

b) Tuto Smlouvu 1e možné měnit či rrršit výlučně písemnou fotmou.
c) Práva a povinnosti Smlouvou i,slovně neupravené se řídí přísiušnými ustanoveníml zákona

č, 89 /2012 Sb., občanský zákoník a Nařízením GDPR,
d) Smlouva je nptacována ve dvou r,l,hotoveních s platností originálu, z ntďrtž každá smlur..ní stíana

obdrži po jednom.

e) Smluvní stíany shodně ptohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzav|ena po vzá)emném projednánt podle jejich pral,é a s1.obodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoltv v úsni nebo za nápadně neq,hodných podmínek, a že se dohodly na celém

obsahu, což stvrzulí,úmi podpisy.

V Ivančicích dne 1,. 1,.201,9

Mateřská škola Na Úvoze lvančice,
okre Bmo-venkov,

příspěvková organizace
Na ť}voze "t, 664 91 lvaněce

DlČ: CZ70935335

Btonislava Minaříková Jana Heřmanová

ředitelka předsedlryně správního výbotu
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