Smlouva
o zpracování osobních údajů
Ve smlouvách o zpracování osobních údajů se chyby vyskytují velmi často. Dokonce se zdá,
že většina smluv o zpracování osobních údajů je neplatná. Přitom stačí jen pozorně přečíst čl.
28/3 GDPR, kde jsou přehledně uvedeny všechny náležitosti takové smlouvy.
Jsou to zejména tyto nezbytné náležitosti, bez kterých je smlouva neplatná:
1. Předmět a doba trvání zpracování (pozor, nikoli doba trvání smlouvy, ale doba zpracování
osobních údajů).
2. Povaha a účel zpracování.
3. Typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů.
4. Povinnosti a práva správce.
5. Povinnosti zpracovatele, zejména to, že zpracovatel:
a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce;
b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo
aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
c) přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR;
d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele;
e) zohledňuje povahu zpracování a je správci nápomocen prostřednictvím vhodných
technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti
reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR;
f) je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a
to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;
g) v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci
po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud
mu právní předpis neukládá jejich archivaci;
h) poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti
stanovené v článku 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo
jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům poskytne součinnost;
i) informuje neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR
nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.

