Dodatek k Licenční smlouvě na SW DATAINFO
Smluvní strany
Organizace:

Datainfo spol. s r.o.

Sídlo:

17.listopadu 272
Červený Kostelec

PSČ:

549 41

IČ, DIČ:

15046265, CZ15046265

Zastoupená:

Ing. Jaroslav Pitřinec

Funkce:

jednatel

Telefon:

491 463 012

E-mail:

datainfo@datainfo-sro.cz

Dále

„Uživatel“

“Poskytovatel”

1. Strany smlouvy, Poskytovatel a organizace jako Uživatel, si sjednaly v souvislosti s účinností Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za účelem
dodržení všech požadavků daných tímto nařízením, následující doplnění Licenční smlouvy o poskytnutí
uživatelských práv k SW DATAINFO.
2. Znění tohoto dodatku je Uživatel i Poskytovatel oprávněn zveřejnit jakýmkoliv způsobem, pokud budou
dodrženy zásady ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů.

3. Ochrana osobních údajů
3.1. Poskytovatel jako správce osobních údajů informuje uživatele, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté
uživatelem v tomto dodatku smlouvy a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje a uchovává za podmínek
platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) realizaci tohoto smluvního vztahu, b.) k naplnění oprávněných
zájmů poskytovatele, zejména obchodním a marketingovým aktivitám.
3.2. Uživatel jako správce osobních údajů informuje Poskytovatele, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté
Poskytovatelem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje a
uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností vyplývajících
zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a práva daňového, b.) realizaci tohoto smluvního
vztahu.
3.3. Osobní údaje získané podle předchozích článků budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smlouvy,
popřípadě pro dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících anebo k zajištění zákonné povinnosti.

4. Ochrana osobních údajů při poskytování služeb Poskytovatelem
4.1. Uživatel (jako správce a zpracovatel osobních údajů) a Poskytovatel sjednávají, že účelem poskytování
služeb Poskytovatelem není systematické nakládání s osobními údaji zpracovávanými uživatelem jakožto
správcem nebo zpracovatelem. Ze strany Poskytovatele tak nedochází ke zpracování osobních údajů
shromážděných, spravovaných anebo zpracovávaných uživatelem ve smyslu "zpracování" dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

4.2. Servisní zásahy prováděné Poskytovatelem, na přání Uživatele při kterých nedochází ze strany
Poskytovatele ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce. Poskytovatel je v souladu s touto
smlouvou a dle zveřeněného ceníku na internetových stránkách oprávněn a povinen poskytovat pouze takové
zásahy do informačního systému, technickou podporu a metodické vedení, při kterém nedojde k přesunu
osobních údajů mimo sféru vlivu uživatele anebo jím pověřených osob. Uživatel a Poskytovatel sjednávají, že
případné servisní zásahy prováděné vzdáleně budou prováděny výhradně pod přímou kontrolou uživatele nebo
jím pověřené osoby.
4.3. V případě požadavku uživatele na provedení servisního zásahu, který by naplňoval znaky zpracování
osobních údajů ve smyslu výše uvedeného nařízení, musí strany uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů,
ve které bude takový zásah konkretizován.
4.4. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a dalších skutečnostech, se
kterými se seznámí během výkonu svých povinností dle této smlouvy, nepředávat je jakýmkoliv dalším subjektům
vyjma plnění své zákonné povinnosti, nakládat s nimi jen v rozsahu a míře nutné k naplnění svých smluvních
povinností dle této smlouvy a svých zákonných povinností, a zároveň zajistit, aby jím pověřené osoby technickou
podporu fakticky vykonávající byly s těmito povinnostmi obeznámeny a dodržovaly je.
4.5. Poskytovatel se zavazuje jakékoliv osobní údaje předané mu v jakékoliv formě uživatelem nebo jím
pověřenou osobou, a to za účelem nezbytným pro plnění této smlouvy, dostatečným způsobem zajistit proti
neoprávněné změně, ztrátě nebo jinému zneužití, ze kterého by mohlo plynout vysoké riziko pro práva subjektů
osobních údajů, a bezprostředně po dokončení servisního zásahu takové údaje vymazat nebo zničit.

5. Všeobecná ustanovení
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět pouze písemně.
5.2. Pokud má poskytovatel pohledávky vůči uživateli s prošlou lhůtou splatnosti o více než 14 dnů, vyhrazuje si
poskytovatel právo pozastavit plnění smlouvy (poskytování služeb) až do úplného zaplacení všech pohledávek.
5.3. Předmět plnění dle této smlouvy se vztahuje pouze na informační systém DATAINFO a další produkty
poskytovatele.
5.4. Servis je možno poskytovat i na jiný software pouze pokud je tato možnost zakotvena v licenčních
podmínkách daného produktu a je v technických možnostech poskytovatele. Tyto práce jsou hrazeny dle
platného ceníku poskytovatele.
6. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a je samostatně neplatným a akcesorickým
původní Smlouvě o technické podpoře.
Strany tento dodatek uzavírají dobrovolně a projevují tak své přání upravit text původní smlouvy způsobem
uvedeným v tomto dodatku.
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