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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená dle ustanoveni čl. 28 Nařizei'ii Evropského parlameiítu a Rady (EU) 20l6íl679 ze
27. dubna 2016 o ochraíiě fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení si'ríěrnice 95/46íES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR"), níže uvedenél'io dne. měsíce a roku.

Mestská informačná kancelária Poprad
Sfdlci: Nái'nestie sv. Eqídia 43./86, 058 0l Poprad
Ič: 42381193
DIč: SK2024097372

Zastoupena: Ing. Lucia Pitoňáková, riaditel'ka
(dále jen ,,Správce")

a

Feedyou s.r.o.
Sídlo: Staňkova 1322, Pard?ibice, PSč: 53o 02
IČ: 029 27 438
DIč: CZO2927438

Zastoupena: Ing. Jiřím Janků, jednatelem
číslo účtu: 8027244001 / 5500
(dále jen ,,Zpracovatel")

I.

1. Zpracovatel poskytuje Správci službu Chatbot dle čl. 1. l smlouvy o poskytování služeb ev. č.:
20190004 ze dne 12. 2. .2019.

2. Při poskytování služby Chatbot se Zpracovatel zavazu.je pro Správce zpracovávat
v potřebnéin rozsahu osobní ťidaje i'iávštéviiíků města Správce.

3. Předmětem této smlouvy je ťiprava pomčrů inezi Správcem a Zpracovatclcin při zpracování
osobních údajů prováděném při poskytování služby Chatbot.

4. Zpracovatel prohlašu.je, že ke zpracováni osobních údajů pro Správcc zavedl dostatečná
technická a organizačni opatření, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a
aby byla zajištěna ochraiia práv subjektu údajů.

II.

1. Zpracovatel bude pro Správce osobní údaje zpracovávat pro účely poskytnutí služby Chatbot
dle čl. I odst. 2 výše.

2. Prostředkein zpracování bude autoi'natizovaná komunikace s návštěvníky a předávání
získaných relevantních informací Správci. Chatbot bude fungovat v rámci zabezpečeného
cloudového úložiště společnosti Microsoft.
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3. Zpracovatel zahájí zpracování osobních údajů pro účely vymezené v čl. I odst. 2 vý'se hncd P(')
spuštění služby Chatbot. V príaběhu dalšílio pliiění této smlouvy bude Zpracovatel vázáii
dokui'nentovanýini pokyiiy Správce.
Zpracovatel bude Správce neprodleně inforrnovat. bude-li mít za to, že pokyn Správce
porvsuje GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo členského stám týkajicí sc ochrany údajů.

5. Zpracovatel bude pro Správce osobní údaje zpracovávat po dobu poskytování služby Chatbot
dle smlouvy ev. č.: 20190004 ze dne 12. 2. 2019, případne dle je.jích dodatků.

6. Po ukončení poskytování služby Chatbot Zpracovatel osotmi údajc s'rátí Správci a vymaže
kopie, které má u sebe. Za vymazání kopií se považuje i proveďení (nenát'ratné) anonyinizace
osobních údajů.

7. Zpracovatel může do zpracování osobních údajů dle íéto smloavH. z;ipci)ir : dalši Zpracovatele.
Bude-li chtít dalšího Zpracovatele zapojit, oznámí Správci ter'ito si.'?;i ťimysl a předloží
mu popis dalšího Zpracovatele (jcho zkušenosti a míru zabczpsčsrti í a po5iis činností, které
má další Zpracovatel siykonás'm. Zpracovatel jc povincn smluvní' uli.>2ix JaUímu'Z.pracovatcli
stejné povinnosti, jaké n'iá on sám na základě t«:to sinlorivy, ze,jmčna :,? zas'azu3e zavázat další
Zpracovatele povinnosti i'nlčenlivosti. Zpracovatel se zavazu?1e ďoďrž«'-í ;tt poďmiiiky zapojení
dalších Zpracovatelů dle odst. 2 a 4 čl. 28 GDPR.

4.

III.

1. Strany jsou si vědomy toho. že zaměstnanci Zpracovatele. či datš: osob>. které jsou na
základě smlo?ivay se Zpracovíiteicm opráviiěné zpracovávat pro nqi í-i':;'.=ili ťitiaje. jso?i vázány
zákonnou povinností n'ilčenlivosti.

2. Pro zpracován?í osobních údajů prováděných na základč téxo sn-ik+civy Zpracovatel vc
smyslu čl. 32 GDPR přijme a zajistí trváiíi takovýcl'i organizačnicli a ie;i'uiických opatřcni.
které zajistí úroveň zabezpečeni odpovídajíci riziku pro práva a svob?'iJ). clq0t'). .iejichž osotm;:
údaje budou zpracováváns-.

3.

4.

Zpracovatel je povinen po celo?i dob?i zpracování osobních úda?ju zolalcat"iíss'at )cjich pci'ahp.
Správci je nápomoccn pro splnéní správcos'y povinnosti reagovat «a ž.ňca>ti ') vyiaín prát
subjektu údajů stanovených s- kaliitole II. GDPR (čl. 12 až 23}. a .;e in,i r'iápt>mocen při
zajišt'ování souladu s poviiiiiostmi dle č. 32 až 36 GDPR.
Zpracovatel poskytnc Správci veškeré informace potřebné k doložení tolíc. žs lil4v splr-čiiy
povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR. Ve vztahu ke zpracováni osobiiích údqju arnožní
Zpracovatel Správci, pokud o to Správce požádá, jediio?i za kalendánií rok auíiíí. :'i insiiek;i.
prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří.
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IV.

1, Tato smlouva je vyhotoveiia ve dvo?i stejnopisech v jazyce českém, jeden obdrží Správce,
jeden Zpracovatel. Si'nlouva se řídí právníini předpisy závazriými na úzeiní České rep?ibliky.

2. Tato smlouva se uzavírá iia dobu účinnosti smlo?ivy označené v čl. l . 1 výše.

3. Tato si'nlouva 5e plati'iá a účiniiá dnein ?jejího podpisu poslední si'nluvuí straiiou

V Popradu dne. .4?'. .':T. Fo 'S' V Pardubicích dne 14.2.2019
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Ing. Lucia Pitoňáková
riaditerka

Ing. Jiři Janků
iednatelJ.l
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