RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PŘEPRAVY PLYNU
Číslo smlouvy za Přepravce:
Číslo smlouvy za Uživatele soustavy:
uzavřená mezi:
NET4GAS, s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21
identifikační číslo: 272 60 364
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
108316
daňové identifikační číslo: CZ27260364
zastoupená:
[●]
[●]
(dále jen „Přepravce“)
a
[●]
se sídlem: [●]
identifikační číslo: [●]
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku [●], oddíl [●], vložka [●]
daňové identifikační číslo: [●]
zastoupená:
[●]
[●]
(dále jen „Uživatel soustavy“)
(Přepravce a Uživatel soustavy společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

I.
Úvodní ustanovení
Přepravce je provozovatelem přepravní soustavy. Uživatel soustavy má zájem o to, aby pro něj
Přepravce prováděl přepravu plynu. Za účelem výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tuto rámcovou
smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu (dále jen „Rámcová smlouva“).

II.
Předmět Rámcové smlouvy
Podle této Rámcové smlouvy se řídí veškeré transakce, které Smluvní strany uzavřou pro přepravu
plynu. Každá taková transakce představuje smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu (dále jen
„Smlouva o přepravě plynu“). Strany uzavírají tuto Rámcovou smlouvu a Smlouvy o přepravě plynu s
vědomím, že každá jednotlivá Smlouva o přepravě plynu a tato Rámcová smlouva tvoří jedinou dohodu
mezi Smluvními stranami a že by Smluvní strany neuzavřely Smlouvu o přepravě plynu, kdyby tomu tak
nebylo. Ustanovení této Rámcové smlouvy jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o přepravě plynu.
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III.
Sjednání a potvrzení Smluv o přepravě plynu
1.

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude Smlouva o přepravě plynu uzavřena prostředky
umožňujícími dálkový přístup (komunikace prostřednictvím Internetových stránek Přepravce) a
bude právně závazná a vymahatelná od doby, kdy budou sjednány podmínky Smlouvy o přepravě
plynu.

2.

Dobu trvání Smlouvy o přepravě plynu, určení vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,
velikost přepravní kapacity a termín zahájení přepravy plynu sjednávají Smluvní strany potvrzením
žádosti o rezervaci přepravní kapacity.

IV.
Základní povinnosti Smluvních stran
1. V souladu se Smlouvou o přepravě plynu je Přepravce povinen převzít od Uživatele soustavy resp.
předat Uživateli soustavy ve vstupním bodě resp. výstupním bodě přepravní soustavy dohodnuté
množství energie plynu.
2. V souladu se Smlouvou o přepravě plynu je Uživatel soustavy povinen dodat resp. odebrat
dohodnuté množství energie plynu a zaplatit za přepravu regulovanou cenu na straně druhé.
3. Uživatel soustavy je povinen bezodkladně písemně oznámit Přepravci změny údajů uvedených
v Příloze č. 3 (Údaje k uplatnění daně z přidané hodnoty). Uživatel soustavy se zavazuje nahradit
Přepravci jakékoli nároky, které mu vzniknou v souvislosti s neposkytnutím informace o změně
údajů uvedených v Příloze č. 3 (Údaje k uplatnění daně z přidané hodnoty).
4. Uživatel soustavy je povinen bezodkladně písemně oznámit Přepravci, že uzavřel se společností
OTE, a.s., platnou a účinnou smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen „Smlouva o zúčtování
odchylek“) a bezodkladně písemně informovat Přepravce o jakékoli změně Smlouvy o zúčtování
odchylek. Uživatel soustavy se zavazuje nahradit Přepravci jakékoli nároky, které mu vzniknou
v souvislosti s neposkytnutím informací dle předchozí věty.

V.
Řád provozovatele přepravní soustavy
1. Řád Přepravce ve znění účinném v okamžiku plnění Smlouvy o přepravě plynu, schválený
Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“) a zveřejněný Přepravcem na jeho oficiálních
internetových stránkách (dále jen „Řád provozovatele PS“) tvoří nedílnou součást této Rámcové
smlouvy a Uživatel soustavy potvrzuje, že je s Řádem provozovatele PS obeznámen a rozumí jeho
obsahu.

VI.
Kauce
1. Pro případ volby způsobu prokázání finanční způsobilosti Uživatele soustavy dle Řádu
provozovatele PS prostřednictvím složení kauce ve prospěch Přepravce, dohodly si Smluvní strany
v tomto článku Rámcové smlouvy následující podmínky:
a. Uživatel soustavy se zavazuje dát Přepravci jistotu, a to složením peněžních prostředků k zajištění
úhrady plateb dle platného cenového rozhodnutí ERÚ (dále jen „Cena za přepravní služby“) a k
úhradě jiných svých závazků v souvislosti s přepravou plynu vyplývajících z jednotlivých Smluv o
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přepravě plynu (dále jen „Kauce“) a Přepravce se zavazuje uložit jednotlivé Kauce na účet u svého
peněžního ústavu. Kauce je splatná v českých korunách.
b. V případě, že si Uživatel soustavy zvolí za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Kauci a
doba mezi rezervací přepravní kapacity a prvním plynárenským dnem, ve kterém má být přeprava
plynu zahájena, je delší než dva kalendářní měsíce (včetně), pak k prokázání finanční způsobilosti
složí Uživatel soustavy Kauci ve prospěch účtu Přepravce nejpozději dva kalendářní měsíce před
prvním plynárenským dnem, ve kterém má být přeprava plynu zahájena. Pokud doba mezi rezervací
přepravní kapacity a prvním plynárenským dnem, ve kterém má být přeprava plynu zahájena, je
kratší než dva kalendářní měsíce, pak k prokázání finanční způsobilosti složí Uživatel soustavy
Kauci ve prospěch účtu Přepravce nejpozději dva pracovní dny před doručením žádosti o rezervaci
přepravní kapacity. Variabilní symbol platby Kauce je číslo Přepravce této Rámcové smlouvy. Výše
Kauce složené Uživatelem soustavy dle tohoto článku se určí postupem stanoveným v Řádu
provozovatele PS.
c.

Přepravce je oprávněn jednostranně a bez předchozího vyrozumění Uživatele soustavy použít
Kauci (včetně jejího příslušenství) k úhradě neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti na
zaplacení Ceny za přepravní služby a k úhradě jiných neuhrazených pohledávek Přepravce za
Uživatelem soustavy po lhůtě splatnosti vzniklých v souvislosti se Smlouvou o přepravě plynu (dále
jen „Pohledávky“).

d. Uživatel soustavy je povinen doplnit Kauci na účtu u peněžního ústavu Přepravce na původní výši,
pokud Přepravce Kauci oprávněně čerpal, a to do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné
výzvy (dále jen „Výzva“). Za Výzvu se považuje rovněž Výzva odeslaná faxem na faxové číslo nebo
elektronickou poštou na e-mailovou adresu Uživatele soustavy uvedenou v této nebo jiné smlouvě
uzavřené s Přepravcem, popř. na adresu uvedenou v písemném oznámení Uživatele soustavy o
změně těchto údajů. Pokud je Výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu dat podle
tohoto odstavce, považuje se za doručenou v den odeslání. Je-li Uživateli soustavy zasláno více
Výzev (např. v důsledku souběžného užití více způsobů doručování), je rozhodující Výzva, která
byla Uživateli soustavy doručena jako první.
e. Uživatel soustavy je oprávněn navýšit Kauci na účtu u peněžního ústavu Přepravce. Oznámení o
navýšení Kauce je Uživatel soustavy povinen doručit Přepravci bez zbytečného odkladu. Pro
písemné oznámení Uživatele soustavy dle tohoto odstavce platí přiměřeně podmínky upravující
doručování Výzvy dle písm. d) výše. Kauce se považuje za navýšenou okamžikem připsání částky
na účet Přepravce.

f.

Nebude-li sjednáno jinak, veškeré převody peněžních prostředků dle tohoto článku budou probíhat
bezhotovostně. Přepravce vrátí Uživateli soustavy nespotřebovanou část Kauce s příslušenstvím
v souladu s Řádem provozovatele PS na účet uvedený v příloze č. 1 k této Rámcové smlouvě.
Oznámí-li Uživatel soustavy Přepravci změnu čísla účtu podle předchozí věty doporučeným
dopisem podepsaným kontaktní osobou podle přílohy č. 1 k této Rámcové smlouvě nebo jiným
oprávněným zástupcem Uživatele soustavy, je Přepravce povinen vrátit nespotřebovanou část
Kauce s příslušenstvím na takto oznámené číslo účtu. Oznámení změny čísla účtu je pro Přepravce
závazné od 10. kalendářního dne po doručení oznámení podle předchozí věty.

g. Přepravce se zavazuje úročit jednotlivé Kauce pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,5% p.a. Úrok je
splatný ke dni vrácení příslušné Kauce.
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VII.
Ochrana osobních údajů
1.

Nakládání s osobními údaji v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou se řídí ustanoveními přílohy
č. 6 této Rámcové smlouvy.

VIII.
Účinnost Rámcové Smlouvy
1. Tato Rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
obou Smluvních stran.
2. Je-li Uživatel soustavy zákazníkem podle Energetického zákona (jako je definovaný níže), je
oprávněn od Smlouvy o přepravě plynu odstoupit v případě neplnění smluvních povinností ze strany
Přepravce.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Uživatel
soustavy a Přepravce. Je-li k této Rámcové smlouvě přiloženo její znění v anglickém jazyce,
Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti jim vznikají pouze z jejího českého znění. Anglické
znění smlouvy slouží pouze pro informativní účely.
2. Je-li anebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy o přepravě plynu zdánlivým, neplatným či
neúčinným, pak tato skutečnost nezpůsobí zdánlivost, neplatnost nebo neúčinnost jiného ustanovení
Smlouvy o přepravě plynu za předpokladu, že je toto ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu
Smlouvy o přepravě plynu. Smluvní strany se zavazují zdánlivé, neplatné nebo neúčinné ustanovení
Smlouvy o přepravě plynu nahradit ustanovením svým obsahem a účelem nejbližším takovému
zdánlivému, neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
3. Smluvní strany sjednávají, že tato Rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na
základě písemných, vzestupně očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran. Smluvní strany v této souvislosti dále sjednávají, že jakákoliv změna nebo doplnění
této Rámcové smlouvy může být provedena pouze písemně s podpisem obou Smluvních stran na téže
listině. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že výměna e-mailových či
jiných elektronických zpráv nebude považována za naplnění požadavku písemnosti pro změny a
doplnění této Rámcové smlouvy dle předchozí věty.
4. Uživatel soustavy je oprávněn jednostranně změnit údaj o kontaktní osobě a její kontaktní údaje
podle Přílohy č. 1 k táto Rámcové smlouvě prostřednictvím doporučeného dopisu podepsaného
statutárním orgánem Uživatele soustavy, doručeným Přepravci.
5. Smluvní strany souhlasí, že se tato Rámcová smlouva a Smlouva o přepravě plynu bude řídit a
bude podléhat právním předpisům České republiky, zejména Občanskému zákoníku, zákonu č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů, v platném znění (v celém textu jen „Energetický zákon“) a Řádu provozovatele
PS.
6. Všechny spory mezi Přepravcem a Uživatelem soustavy vzniklé ohledně Smlouvy o přepravě plynu
či v souvislosti s ní, a které nespadají do působnosti ERÚ dle Energetického zákona, budou
rozhodovány s konečnou platností u příslušného obecného soudu dle sídla Přepravce.
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7. Na základě výslovné dohody Smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní ustanovení §1799
a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o neúčinnosti
doložek smluv uzavřených adhezním způsobem.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Rámcová smlouva obsahuje úplné ujednání Smluvních
stran o předmětu této Rámcové smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí ujednání a projevy
Smluvních stran učiněné při jednání o předmětu této Rámcové smlouvy, které předcházelo uzavření
této Rámcové smlouvy, a že tato Rámcová smlouva obsahuje všechny náležitosti, které Smluvní
strany měly a chtěly v Rámcové smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
Rámcové smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této Rámcové smlouvy přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují
své podpisy.
9. Smluvní strany tímto sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Rámcové
smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
této Rámcové smlouvy, ledaže tato Rámcová smlouva výslovně stanoví jinak.
10. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Rámcové smlouvy:
-

Příloha č. 1: Kontaktní údaje Uživatele soustavy;
Příloha č. 2: Dokumenty potřebné na základě statutu dováženého plynu a upozornění pro
Uživatele soustavy;
Příloha č. 3: Údaje k uplatnění daně z přidané hodnoty;
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o zajištění nepřetržité komunikace;
Příloha č. 5: Kontaktní osoby pro 24-hodinové spojení s Přepravcem; a
Příloha č. 6: Podmínky nakládání s osobními údaji.

V Praze dne …………

V

……………………………………
Přepravce

……………………………………
Uživatel soustavy

……………………………………
Přepravce

……………………………………
Uživatel soustavy
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dne ……..……

Příloha č. 1
Kontaktní údaje Uživatele soustavy
kontaktní osoba

[…]

telefon

[…]

fax

[…]

e-mail

[…]

bankovní spojení

Číslo účtu: […]
IBAN: […]
SWIFT: […]
[…]

přidělený EIC kód
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Příloha č. 2
Dokumenty potřebné na základě statutu dováženého plynu a upozornění pro Uživatele
soustavy
Na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla
k některým ustanovením celního kodexu Unie, má Přepravce povinnost předat potřebné dokumenty
Celnímu úřadu.
Uživatel soustavy má povinnost prokazovat vůči Celnímu úřadu zejména status dováženého plynu, druh
spotřeby a dále podle statutu dováženého plynu vykazovat importovaná množství v pravidelných
hlášeních.
Přepravce v této záležitosti má roli pouze prostředníka mezi Uživatelem soustavy a Celním úřadem.
Uživatel soustavy má na základě § 56 zákona č. 242/2016, celní zákon, v účinném znění, ve spojení
s přímo použitelnými předpisy Evropské unie povinnost sdělit Celnímu úřadu pravdivé údaje o obchodu
uvnitř celního území Evropské unie a poskytnout Celnímu úřadu potřebnou součinnost.
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Příloha č. 3
Údaje k uplatnění daně z přidané hodnoty
Pro Uživatele soustavy se sídlem nebo místem podnikání mimo Českou republiku
1) Uživatel soustavy potvrzuje, že
JE / NENÍ
registrován v České republice pro účely daně z přidané hodnoty (ve smyslu zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

2) V případě, že Uživatel soustavy je registrován v České republice pro účely daně z přidané
hodnoty, vyplňte daňové identifikační číslo Uživatele soustavy přidělené v České republice:
DIČ: CZ.....................................

3) Uživatel soustavy dále potvrzuje, že
MÁ / NEMÁ
v České republice umístěnu stálou provozovnu pro účely daně z přidané hodnoty (ve smyslu
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a platné legislativy EU).

4) V případě, že Uživatel soustavy má v České republice umístěnu stálou provozovnu pro účely
daně z přidané hodnoty, Uživatel soustavy potvrzuje, že tato stálá provozovna
JE / NENÍ
příjemcem poskytnutých přepravních služeb.

V Praze dne […]

Uživatel soustavy

8

Příloha č. 4
Čestné prohlášení
Společnost […], se sídlem […] IČ: […] prohlašuje, že je schopna zajistit denní nepřetržitou (24
hodinovou) komunikaci s Přepravcem přes k tomu určené webové rozhraní anebo na bázi
komunikačního protokolu XML SSL ve smyslu předpisu „Komunikační rozhraní tryGAS, uveřejněného
na internetových stránkách Přepravce a Řádu provozovatele PS, v platném znění.

V Praze dne […]

Uživatel soustavy
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Příloha č. 5
Kontaktní osoby pro 24-hodinové spojení s Přepravcem
Kontaktní osoba/-y pro 24-hodinové spojení s Přepravcem
1. Příjmení, Jméno
Obdrží bezpečnostní certifikát pro
[…]
vstup do chráněné zóny

A/N

Telefon
[…]

Email
[…]

Fax
[…]

2. Příjmení, Jméno
[…]

Obdrží bezpečnostní certifikát pro
vstup do chráněné zóny

A/N

Telefon
Mobil
[…]
[…]
3. Příjmení, Jméno
[…]

Email
[…]
Obdrží bezpečnostní certifikát pro
vstup do chráněné zóny

Fax
[…]

Telefon
[…]

Email
[…]

Fax
[…]

Mobil
[…]

Mobil
[…]

A/N

Osoba oprávněná za Smluvní stranu k písemné/e-mailové korespondenci v rámci záležitostí
daných Smlouvou o předání bezpečnostního certifikátu, pokud Uživatel soustavy již nemá tuto
Smlouvu o předání bezpečnostního certifikátu uzavřenou.
Příjmení, Jméno
Tato osoba automaticky obdrží bezpečnostní certifikát.
[…]
Telefon
[…]

Mobil
[…]

Email
[…]

Fax
[…]
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Příloha č. 6
Podmínky nakládání s osobními údaji

I.
Definice
„osobní údaje”, „porušení zabezpečení údajů”, „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“,
„pověřenec pro ochranu osobních údajů“, „správce”, „subjekt údajů”, „zpracovatel“ a „zpracovávat” /
„zpracovávaný” / „zpracování” mají význam uvedený v Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”), v
upraveném či aktualizovaném znění.
„Právní předpisy o ochraně osobních údajů“ znamenají GDPR, Směrnice EU 2002/58/ES a
2009/136/ES (tak jak byly transponovány do vnitrostátních právních předpisů členských států EU a
přizpůsobeny témuž) či jiné obdobné zákony či předpisy vztahující se na Uživatele soustavy či
Přepravce v jakékoli části světa, a to vždy v účinném znění.
„Příslušné osobní údaje“ znamená osobní údaje zpracovávané Přepravcem nebo Uživatelem soustavy
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
„Úřad pro ochranu osobních údajů“, „ÚOOÚ“ znamená dozorový úřad, jak je tento pojem definován v
GDPR.
„Další zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu, kterou Uživatel soustavy pověří zpracováním Příslušných
osobních údajů.

II.
Podmínky nakládání s osobními údaji
1. V rozsahu, v jakém Přepravce manuálně či elektronicky zpracovává Příslušné osobní údaje (tj.
zejména jméno a příjmení fyzických osob, jejich adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxové číslo,
systémové ID přidělené Přepravcem, přihlašovací údaje, IČ, bankovní spojení a DIČ), se Přepravce
zavazuje, že:
a. zajistí, aby takové zpracování bylo prováděno v souladu s platnými Právními předpisy o ochraně
osobních údajů;
b. zavede příslušná technická či organizační opatření na ochranu Příslušných osobních údajů proti
neoprávněnému či nezákonnému zpracování; a
c. zajistí, aby byly Příslušné osobní údaje sdělovány pouze pracovníkům Přepravce, kteří mají k
jejich zpracování v rámci jeho obchodní činnosti oprávněný důvod.
2. Uživatel soustavy potvrzuje za sebe i jménem fyzických osob, jejichž osobní údaje sděluje
Přepravci, že bere na vědomí, že Přepravce zpracovává Příslušné osobní údaje pro následující
účely:
a. k plnění této Smlouvy;
b. pro účetní a administrativní účely;
c. pro účely zajištění souladu s právními předpisy; a
d. ke zvýšení a zlepšení kvality evidence Uživatelů soustavy Přepravce.
3. Přepravce smí pověřit zpracováním Příslušných osobních údajů zpracovatele. Více informací o
způsobu zpracovávání osobních údajů Přepravcem a zpracovatelích, které pověřil zpracováním
osobních údajů, naleznete na internetových stránkách (https://www.net4gas.cz/cz/ospolecnosti/osobni-udaje).
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4. Příslušné osobní údaje budou Přepravcem zpracovávány pouze, bude-li to nezbytné k dosažení
výše uvedených účelů. Uživatel soustavy poskytuje Příslušné osobní údaje dobrovolně. Uživatel
soustavy bere tímto na vědomí, že pokud v souvislosti s plněním této Smlouvy poskytne Přepravci
osobní údaje, které se týkají dalších fyzických osob (např. jeho zaměstnanců a/nebo jiných
pracovníků či poddodavatelů) a jejichž zpracování Přepravcem je nezbytné k plnění Smlouvy a
závazků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, bude Přepravce takové osobní údaje
zpracovávat v rozsahu uvedeném v předchozích odstavcích způsobem popsaným tamtéž. Uživatel
soustavy se zavazuje, že před poskytnutím osobních údajů takových osob Přepravci bude tyto
osoby o zpracování jejich osobních údajů Přepravcem informovat.
5. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, které Přepravce zpracovává.
Mohou mít rovněž právo požadovat po Přepravci, aby takové osobní údaje opravil, aktualizoval
nebo vymazal a za určitých podmínek mohou mít také právo požadovat omezení určitého
zpracování, právo proti témuž vznášet námitky nebo žádat o přenos osobních údajů k jinému
správci. V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování jeho osobních
údajů se subjekty údajů mohou obrátit na Přepravce prostřednictvím emailu na adresu
osobni.udaje@net4gas.cz. Více informací o způsobu zpracovávání osobních údajů Přepravcem a
o právech subjektů údajů naleznete na internetových stránkách (https://www.net4gas.cz/cz/ospolecnosti/osobni-udaje).
6. V rozsahu, v jakém Uživatel soustavy v rámci této Smlouvy zpracovává Příslušné osobní údaje, se
Uživatel soustavy zavazuje, že:
a. zajistí, aby takové zpracování bylo prováděno v souladu platnými Právními předpisy o ochraně
osobních údajů;
b. zavede příslušná technická či organizační opatření na ochranu Příslušných osobních údajů proti
neoprávněnému či nezákonnému zpracování;
c. zajistí, aby byly Příslušné osobní údaje sdělovány pouze těm pracovníkům Uživatele soustavy,
kteří mají k jejich zpracování v rámci obchodní činnosti oprávněný důvod; a
d. zajistí, aby třetí osoby (včetně zpracovatelů), jimž Uživatel soustavy povolí přístup k Příslušným
osobním údajům, respektovaly a zachovávaly důvěrný charakter a bezpečnost osobních údajů.
7. Zjistí-li Přepravce nebo Uživatel soustavy, že došlo k porušení zabezpečení Příslušných osobních
údajů, bezodkladně o tom vyrozumí druhou smluvní stranu a v každém případě tak učiní do 24
hodin od prvního zjištění takové skutečnosti. Uživatel soustavy se zavazuje poskytnout Přepravci
veškerou přiměřenou součinnost při řešení žádostí subjektů údajů, které uplatňují svá práva podle
GDPR, a při jakémkoli šetření Přepravce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mají
vztah ke zpracování Příslušných osobních údajů.
8. Výše uvedená ujednání se vztahují na části Smlouvy, při jejichž plnění Uživatel soustavy a
Přepravce vystupují oba jako správci nezávisle rozhodující o účelu a způsobu zpracování osobních
údajů.
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