POKYNY GDPR KE SMLOUVĚ O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.

1.2.

1.3.

Tyto Pokyny GDPR ke Smlouvě o zpracování osobních údajů (dále jen „Pokyny GDPR”)
jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, kdy podrobně upravují povinnosti Zpracovatele při nakládání s
Osobními údaji.
Zpracovatel je povinen přijmout technická a organizační opatření, aby byla po celou
dobu zpracovávání Osobních údajů zajištěna ochrana práv subjektů údajů a ochrana
proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování a proti
neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených a jinak zpracovávaných osobních
údajů.
Zpracovatel se za účelem splnění svých závazků s přihlédnutím ke stavu techniky,
nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů
i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob
zavazuje zabezpečit zpracování Osobních údajů alespoň následujícím způsobem:
1.3.1.
listinné i elektronické nosiče informací obsahující Osobní údaje jsou fyzicky
umístěny v uzamčeném prostředí, které je dostatečně chráněné proti fyzickému
přístupu všech neoprávněných osob; klíče či jiná přístupová média jsou oprávněným
osobám vydávány proti podpisu a o jejich předání jsou k dispozici záznamy;
1.3.2. přístup k Osobním údajům uloženým na elektronických nosičích je omezen
výhradně pro oprávněné osoby; přístup musí být umožněn výlučně prostřednictvím
individuálních přihlašovacích údajů, které byly oprávněným osobám prokazatelně
vydány;
1.3.3. vzdálený přístup k Osobním údajům je umožněn pouze ze zabezpečených
koncových zařízení přes šifrovanou komunikaci typu VPN s bezpečným vícefaktorovým
přihlášením (např. už.jméno + heslo + certifikát) - tzv. strong authentication;
1.3.4. přijetí opatření k zajištění neustále důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti
systémů a služeb zpracování Osobních údajů;
1.3.5. zavázání oprávněných osob povinností mlčenlivosti o Osobních údajích a o
přijatých bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit bezpečnost
zpracovávaných Osobních údajů. Zpracovatel zajistí, že tato povinnost mlčenlivosti
oprávněných osob bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke
Zpracovateli.
1.3.6. opatření k zajištění obnovení dostupnosti Osobních údajů a přístupu k nim včas
v případě fyzických či technických incidentů;
1.3.7.

opatření pro monitorování a zaznamenávání přístupu k Osobním údajům;

1.3.8. proces a postup pro provádění pravidelného testování a hodnocení účinnosti
technických a organizačních opatření zavedených pro zajištění bezpečnosti zpracování;
1.3.9. poskytování jasných pokynů a školení zaměstnancům Zpracovatele, kteří
zpracovávají Osobní údaje, ohledně nakládání s Osobními údaji a práci s hesly, používání
hardwaru, systémů atd.
1.3.10. nastavení procesu zajišťující okamžité odvolání veškerých přístupových práv,
zejména v případě, že zaměstnanec Zpracovatele ukončí pracovněprávní vztah; a
1.3.11.

zajištění bezpečnostních záloh, antivirové ochrany apod.;

1.4.
Pojmy s velkými počátečními písmeny použité v těchto Pokynech GDPR mají stejný
význam jako ve Smlouvě o zpracování osobních údajů nestanoví-li tyto Pokyny GDPR výslovně
jinak.
1.5.

Tyto Pokyny GDPR nabývají platnosti a účinnosti dnem 19. 4. 2021.
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