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Návrh úpravy mlčenlivosti v jednotlivých
typech smluv
Pracovní smlouvy:
Zaměstnanec se zavazuje pro zajištění náležitého zabezpečení osobních údajů podle čl. 5 odst. 1
písm. f) nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem práv
a povinností vyplývajících z tohoto pracovního vztahu a jejichž neoprávněné poskytnutí nebo
zpřístupnění by mohlo ohrozit toto zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti podle
tohoto odstavce smlouvy trvá i po případném skončení pracovního poměru.
Smlouvy s dodavateli:
a) S osobami s nahodilým přístupem k osobním údajům (např. IT servis)

Dodavatel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy se dostává do styku s osobními údaji
zpracovávanými objednatelem, aniž by jejím předmětem bylo tyto osobní údaje jakkoliv
zpracovávat.
Pro zajištění náležitého zabezpečení osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení EP a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů se zavazuje
a) tyto údaje nijak nezpracovávat, například je měnit, ukládat, přenášet, komukoliv jinému zpřístupnit
nebo vymazat,
b) zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, o nichž se v této
souvislosti dozvěděl, a jejichž neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění by mohlo ohrozit toto
zabezpečení osobních údajů,
c) zajistit, že jeho zaměstnanci, které oprávní při plnění této smlouvy se dostávat do styku s osobními
údaji zpracovávanými objednatelem, se zaváží ve stejném rozsahu, a na žádost objednatele mu
bezodkladně poskytne veškeré informace potřebné k doložení těchto závazků. Totéž zajistí
u subdodavatele a jeho zaměstnanců, pokud je se souhlasem objednatele využije.

Povinnost mlčenlivosti podle tohoto odstavce smlouvy trvá i po ukončení smlouvy.
b) Se zpracovateli (např. externí zpracování mezd, externí správce sítě, externí bezpečnostní správce,
poskytovatel datového úložiště – cloudu apod.).

Dodavatel bere na vědomí, že předmětem smlouvy je také zpracování osobních údajů a je tedy
v postavení jejich zpracovatele. Pro zajištění náležitého zabezpečení osobních údajů podle čl. 5
odst. 1 písm. f) nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů se zavazuje zajistit, že
osoby jím oprávněné zpracovávat osobní údaje se před zpracováním prokazatelně zaváží
zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, o nichž se v této
souvislosti dozvědí, a jejichž neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění by mohlo ohrozit toto
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zabezpečení osobních údajů. Dodavatel zajistí, že tato povinnost pro něj i pro oprávněné osoby
bude
platit
i po skončení vztahu těchto osob s ním. Dodavatel se zavazuje na žádost objednatele mu
bezodkladně poskytnout veškeré informace potřebné k doložení těchto závazků.
Upozornění: smlouva se zpracovatelem musí obsahovat i další povinné náležitosti a závazky
zpracovatele ke správci. Jde rámcově o tyto a některé z nich bude třeba pro konkrétní smlouvy,
s ohledem na okolnosti a typ zpracovatele, přesněji formulovat:
přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke
stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování
k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů,
nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu
objednatele,
zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí
a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti uloženy
přímo právním předpisem,
zajistit, že dodavatel bude objednateli bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění
povinností objednatele, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů,
povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33
nařízení, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl.
34 nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti
provádět předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímto účelem zajistí nebo přijme vhodná
technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje objednatele,
po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny
osobní údaje vymaže, nebo je vrátí objednateli a vymaže existující kopie apod.,
poskytnout objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny
povinnosti stanovené objednateli právními předpisy,
umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné objednatelem nebo příslušným orgánem
dle právních předpisů,
poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví objednatel, součinnost
potřebnou pro plnění zákonných povinností objednatele spojených s ochranou osobních údajů,
jejich zpracováním,
poskytnuté osobní údaje chránit v souladu s právními předpisy.

V Týčku dne 7.5. 2018
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