
Město Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 6,51251 Lomnice nad Popelkou

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
osobních údajů, musí správce a zpracovatel jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, 
dle článku 37 odst. 1-a) a to s účinností od 25. května 2018.

Město Lomnice nad Popelkou jmenovalo pověřence dne 1. 1. 2018.

Kontaktní údaje:

Jméno: Bc. Eva Ludvíková 

Telefon: 481 629 042 

E-mail: gdpr@mu-lomnice.cz 

Datová schránka: yf8bx8q



Smlouva o sdílení pověřence pro ochranu osobních údajů

dle ustanovení čl. 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Níže uvedeného dne, městce a roku uzavřely smluvní strany:

město Lomnice nad Popelkou se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
IČ: 00275905 zastoupené starostou městského úřadu Mgr. Josefem Šimkem 
na straně jedné jako zřizovatel pověřence (dále jen jako „zřizovatel”)

a

Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, se sídlem 
Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ: 00854859 
na straně druhé jako příjemce služby pověřence (dále jen jako „příjemce”)

I.
Úvodní ustanovení

1. Pověřence pro ochranu osobních údajů, zajištuje zaměstnanec města Lomnice nad Popelkou 
Bc. Eva Ludvíková

2. Místo výkonu práce je město Lomnice nad Popelkou.

3. Zřizovatel se zavazuje vykonávat pro příjemce služby pověřence pro ochranu osobních údajů 
dle ustanovení čl. 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

II.
Předmět smlouvy

1. Zřizovatel prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů se zavazuje:

a. poskytovat informace a poradenství příjemci a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, 
a to zejména ve vztahu k jejich povinnostem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
a dalších předpisů Unie nebo České republiky v oblasti ochrany údajů,

b. monitorovat soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dalšími předpisy Unie 
nebo České republiky v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi příjemce v oblasti ochrany 
osobních údajů,

c. zajišťovat rozdělení odpovědnosti za dodržování předpisů, zvyšování povědomí a odborné 
přípravy zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů v souvislosti 
s vedením příspěvkové organizace,

d. zajistit školení zaměstnanců v souvislosti svedením příspěvkové organizace, včetně jeho 
organizace a výběru zaměstnanců a konkrétního tématu,

e. poskytovat další poradenství dle potřeby příjemce,
f. spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci jeho dozorové činnosti v oblasti 

ochrany osobních údajů,
g. působit jako kontaktní místo pro Úřad pro ochranu osobních údajů v záležitostech týkajících se 

zpracování, včetně předchozí konzultace podle čl. 36 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů,

h. zajišťovat a konzultovat možné způsoby zajištění zásad ochrany osobních údajů, zejména 
transparentnosti, přesnosti, minimalizace osobních údajů, důvěrnosti, apod.,

i. zajistit koncepce technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů v 
souvislosti s vedením příspěvkové organizace,



j. pravidelně aktualizovat administrativní a organizační pravidla a postupy příjemce v souvislosti 
s vedením příspěvkové organizace,

k. poskytovat subjektům údajů informace v souladu s čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů a vyřizovat žádosti subjektů údajů dle čl. 15 až 22 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů,

l. poskytovat poradenství zaměstnancům příjemce s vedením záznamů o činnostech zpracování, 
provádět kontrolu nad vedením záznamů o činnostech zpracování v souvislosti s vedením 
příspěvkové organizace,

m. poskytovat potřebnou součinnost při ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
ochrany osobních údajů.

III.
Vzájemné vztahy smluvních stran

1. Pověřenec bere při plnění svých úkolů dle této smlouvy patřičný ohled na riziko spojené s 
operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

2. Pověřenec bere na vědomí, že subjekty údajů se na něj mohou obracet ve všech záležitostech 
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů.

3. Pověřenec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v 
souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy. Pověřenec se zejména zavazuje zachovat 
mlčenlivost o všech zpracovávaných údajích, o skutečnostech týkajících se veškerých 
obchodních činností a záměrů příjemce, o konkrétních operacích zpracování, jejich povaze, 
rozsahu, kontextu a účelu.

4. Příjemce se zavazuje pověřenci po dobu poskytování služeb dle této smlouvy veškerou 
potřebnou součinnost a seznamovat pověřence se všemi podstatnými okolnostmi zpracování 
osobních údajů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že pověřenec nesmí být žádným způsobem sankcionován za 
plnění svých povinnosti stanovených mu touto smlouvou a obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů.

6. Příjemce se zavazuje vzít v úvahu veškeré rady od pověřence a podle svých možností je 
aplikovat do praxe a plnit povinnost součinnosti, kterou upravuje tato smlouva.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
a účinném znění, dále také národní normou o ochraně osobních údajů v okamžik jejího platného 
a účinného znění.

3. Služby se poskytují bezúplatně.
4. Jakékoliv změny jsou účinné pouze v písemné podobě.
5. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.

V Lomnici nad Popelkou dne: 14. 3. 2018

starosta města Lomnice nad Popelkou
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