
Smlouva o zpracování osobních údajů
v rámci poskytování služby Technická podpora Ježek software

Ve smyslu obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR) uzavírají smluvní strany

Poskytovatel služby Příjemce služby

Ježek software s.r.o.    ___________________________________________________

Mariánská 3233    ___________________________________________________

470 01   Česká Lípa    ___________________________________________________

IČO: 27282805    ___________________________________________________

    Licenční číslo:   ______________________________________

 jako

   Správce dat (zpracovávaná data jsou vlastní)

   Prvotní zpracovatel (např. účetní kancelář)

Oprávněná osoba: Oprávněná osoba:

Jméno:  Ing. Tomáš Ježek   Jméno:

dále jako „Ježek software“ dále jako „Příjemce služby“

tuto smlouvu, jejímž předmětem je dohoda o zpracování osobních údajů a jejich ochraně.

1. Osobní data, která Příjemce služby eviduje v programu STEREO nebo DUEL nebo jiným způsobem, budou Ježek software zpřístupněna 
za účelem konzultací správnosti zpracování Příjemcem služby, dohledání a případné opravy chybného zadání nebo identifikace chybových 
stavů programu nebo za jiným účelem. Data mohou být Ježek software zpřístupněna prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup, 
poskytnutím záložní kopie nebo jiným způsobem.

2. Příjemce služby prohlašuje, že je buď správcem dat, nebo má od primárního správce dat uděleno zmocnění k zapojení Ježek software 
a účel této smlouvy je v souladu se všemi uzavřenými ujednáními. Příjemce služby také zodpovídá za to, že informace, které nemá právo 
zpřístupnit, nebudou Ježek software zpřístupněny.

3. Ježek software mohou být zpřístupněny jak obecné a organizační osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, RČ apod.), tak údaje 
citlivé nebo biometrické (uložené např. v poznámkách nebo dokumentech a médiích). 

4. Ježek software se bude řídit obecným nařízením EU 2016/679 (GDPR), zejména článkem 28 a následujícími. Ježek software se zavazuje 
data zpracovávat s ohledem na jejich maximální zabezpečení a nahlásit Příjemci služby všechny případné bezpečnostní incidenty, které při 
zpracování zaznamená. Za bezpečné zpřístupnění dat odpovídá Příjemce služby. Po poskytnutí služby Ježek software neprodleně smaže 
případné záložní kopie i všechna z nich obnovená či jinak poskytnutá data. Ježek software není oprávněn zpřístupnit data třetím osobám.

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. února 2021 s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Za Ježek software Za Příjemce služby

Podpis:    Podpis: 

                                                                                      Datum:
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