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1

Definice pojmů a výkladová pravidla

1.1

Není-li stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem v těchto Podmínkách následující
význam:
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1.2

Při výkladu Podmínek se použijí následující pravidla:

2

Úvodní ustanovení

2.1

Tyto Podmínky v souladu s § 1751 Občanského zákoníku stanoví základní pravidla, kterými se budou
řídit všechny právní vztahy při poskytování Plnění BC, není-li Smlouvou písemně sjednáno jinak. Kde
tyto Podmínky odkazují na povinnosti podle Smlouvy, rozumí se tím též povinnosti podle těchto
Podmínek.

2.2

Uzavřením Smlouvy Poskytovatel akceptuje práva a povinnosti uvedené v těchto Podmínkách.
Poskytovatel se zavazuje, že osoby podílející se v souladu s čl. 7.2 na poskytování Plnění budou
obeznámeny s Podmínkami.

2.3

Obchodní podmínky Poskytovatele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné
a neaplikovatelné, ledaže BC předem písemně odsouhlasí jejich použití.

3

Uzavření Smlouvy

3.1

Smlouva je uzavřena, pokud Poskytovatel, jemuž je Objednávka určena, takovou Objednávku bez
výhrad přijme nejpozději do 3 pracovních dnů od data uvedeného na Objednávce. Smlouva je uzavřena
i v případě pozdějšího přijetí Objednávky Poskytovatelem za předpokladu, že BC takové pozdější přijetí
Objednávky bez zbytečného odkladu potvrdí.
2
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3.2

V pochybnostech se má za to, že jakékoliv prohlášení nebo jiné jednání Poskytovatele, z něhož lze
dovodit souhlas Poskytovatele s přijetím Objednávky, znamená přijetí Objednávky v plném rozsahu.
Za přijetí Objednávky se považuje zejména poskytnutí Plnění podle Objednávky.

3.3

Poskytovatel nemůže přijmout Objednávku s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a to včetně dodatku
či odchylky, které podstatně nemění obsah Objednávky. BC v souladu s ustanovením § 1740
Občanského zákoníku vylučuje přijetí Objednávky s dodatkem nebo odchylkou. Dokud Poskytovatel
nepřijme Objednávku, může BC i bez udání důvodu Objednávku odvolat. V případě odvolání
Objednávky nemůže dojít k uzavření Smlouvy.

3.4

Smlouva může být uzavřena též akceptací nabídky Poskytovatele ze strany BC.

3.5

V právním styku Stran nemají obchodní zvyklosti přednost před ustanoveními Občanského zákoníku,
jež nemají donucující účinky.
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Služby

4.1

Poskytovatel se zavazuje, že Služby budou:

4.2

Pokud bude v souvislosti s poskytnutím Služby Poskytovatelem dodáno Zboží, uplatní se na takovou
dodávku též ujednání podle čl. 5.

4.3

V případě, že v Objednávce není uveden termín poskytnutí Služby, je Poskytovatel povinen (a) zahájit
poskytování Služby bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy,
a (b) dokončit poskytování Služby v termínu obvyklém pro daný druh a rozsah Služeb.

4.4

Nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození věcí potřebných k poskytnutí Služby nese Poskytovatel.

5

Zboží

5.1

Poskytovatel se zavazuje, že Zboží bude:
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5.2

V případě, že v Objednávce není termín dodání Zboží uveden, je Poskytovatel povinen dodat Zboží
bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. BC je oprávněn odmítnout
částečnou dodávku Zboží.

5.3

Nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození Zboží přechází na BC řádným předáním Zboží BC nebo
příjemci uvedenému v Objednávce.

5.4

Pokud bude v rámci Plnění dodán výrobek, který podléhá posuzování shody podle obecně závazných
právních předpisů, Poskytovatel je povinen zajistit, že příslušné prohlášení o shodě bylo vydáno.
Na žádost BC je Poskytovatel povinen prohlášení o shodě předložit.
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Náležitosti Plnění

6.1

BC je oprávněn odmítnout převzetí Plnění, které nevyhovuje některému z požadavků podle čl. 4.1 či 5.1.
V případě, že BC nevyhovující Plnění převezme, je Poskytovatel povinen odstranit veškeré zjištěné
nedostatky Plnění, a to do 5 pracovních dnů, neurčí-li BC písemně jinou lhůtu k jejich odstranění.

6.2

Je-li to pro Plnění obvyklé, je jeho součástí též řádné proškolení osob určených BC a provedení
zkoušek. Není-li v konkrétním případě písemně sjednáno jinak, je odměna za tyto činnosti zahrnuta
v Ceně. Jsou-li v souvislosti s poskytnutím Plnění dodány BC vzorky, stává se BC jejich vlastníkem
okamžikem jejich převzetí. Není-li v konkrétním případě písemně sjednáno jinak, cena dodaných vzorků
je zahrnuta v Ceně.

6.3

BC je oprávněn odmítnout poskytnutí Plnění před sjednaným termínem. V případě poskytnutí Plnění
před sjednaným termínem se záruční doba a platební podmínky řídí podle původní (sjednané) doby pro
poskytnutí Plnění.

6.4

Plnění bude poskytnuto v místě uvedeném v Objednávce (Smlouvě). Náklady na dopravu do místa
plnění nese Poskytovatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

6.5

BC potvrdí převzetí Plnění na příslušném předávacím protokole (dodacím listu), nedohodnou-li se
Poskytovatel a BC písemně jinak.

6.6

Poskytovatel výslovně ujišťuje BC, že poskytované Plnění bude bez jakýchkoli vad. BC oznámí
Poskytovateli případné vady Plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy je BC zjistil. Použití § 2111,
§ 2112 a § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku na vztahy založené Smlouvou se vylučuje.
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Práva a povinnosti

7.1

Poskytovatel se zavazuje, že veškeré činnosti prováděné v provozovně BC zajistí pouze pracovníky,
kteří jsou řádně zdravotně a sociálně pojištěni, včetně zákonného úrazového pojištění. Na žádost BC
mu Poskytovatel předloží seznam pracovníků, kteří zajišťují činnosti podle Smlouvy v provozovně BC.
Poskytovatel je povinen zajistit viditelné označení veškerých osob, jejichž prostřednictvím plní své
povinnosti ze Smlouvy a které se pohybují v provozovně BC.

7.2

Poskytovatel je oprávněn použít pro plnění Smlouvy třetí osoby pouze s předchozím souhlasem BC.
Pokud Poskytovatel použije k plnění Smlouvy třetí osoby, odpovídá, jako by plnění poskytoval sám.

7.3

Poskytovatel se zavazuje, že všechny osoby podílející se na poskytnutí Plnění budou řádně proškoleny
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a zdravotně i odborně způsobilé pro
vykonávání sjednaných činností. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že Poskytovatel a veškeré
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osoby podílející se na poskytnutí Plnění disponují všemi povoleními a oprávněními potřebnými
k poskytnutí Plnění a výkonu veškerých činností podle Smlouvy.
7.4

Pokud bude Poskytovatel při poskytování Plnění používat vybavení, nástroje, přístroje, nářadí, apod.
(společně jen „nástroje“), zavazuje se, že budou v dobrém technickém stavu umožňujícím řádné
poskytnutí Plnění. Jakékoli nástroje použité k plnění Smlouvy v provozovně BC je Poskytovatel povinen
zabezpečit před ztrátou či odcizením.

7.5

Po poskytnutí Plnění v prostorách BC je Poskytovatel povinen uvést prostory BC do původního nebo
s BC dohodnutého stavu a protokolárně je předat BC v dohodnutém termínu, jinak nejpozději
do 3 pracovních dnů po poskytnutí Plnění.

7.6

Na žádost BC je Poskytovatel povinen doložit, že řádně plní či plnil veškeré své povinnosti podle
Smlouvy.
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Cena a platební podmínky

8.1

Cena (resp. způsob jejího určení) je vždy sjednána ve Smlouvě. Není-li sjednáno jinak, Cena je uvedena
bez daně z přidané hodnoty.

8.2

Není-li sjednáno jinak, Cena je splatná ve lhůtě 30 dnů od řádného doručení faktury BC.

8.3

Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném poskytnutí Plnění, které bude potvrzeno ze strany
BC podle čl. 6.5. Poskytovatel bude zasílat faktury v elektronické podobě na emailovou adresu
faktury@bcas.cz. BC souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na uvedenou emailovou
adresu.

8.4

Nebude-li Stranami písemně sjednáno jinak, faktura Poskytovatele musí vedle zákonných náležitostí
obsahovat číslo Objednávky a předávacího protokolu (dodacího listu); kopie těchto dokumentů musí být
k faktuře přiloženy. BC je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou
ze sjednaných či povinných náležitostí. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury až dnem
doručení bezvadné faktury BC. Úhradou Ceny se rozumí den, kdy byla příslušná finanční částka
odepsána z účtu BC ve prospěch účtu Poskytovatele.

8.5

Pokud je Poskytovatel registrován k dani z přidané hodnoty v České republice, je povinen sdělit BC
a uvádět na vystavených fakturách jako platební údaj bankovní účet zveřejněný způsobem umožňujícím
dálkový přístup v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, tj. zveřejněný na internetových
stránkách finanční správy (dále též jen „zveřejněný účet“). BC nebude hradit Cenu Poskytovateli na jiný
než zveřejněný účet.

8.6

Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat BC, pokud bude příslušným správcem daně
rozhodnuto, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem. Poskytovatel souhlasí s tím, aby BC ve smyslu
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle vlastního
rozhodnutí (tedy bez ohledu na to, zda se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem či nikoli) uhradil
správci daně za Poskytovatele daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění uskutečněného na základě
Smlouvy. Tento souhlas se vztahuje ke každému daňovému dokladu vystavenému v souvislosti se
kteroukoliv Smlouvou. Poskytovatel potvrzuje, že BC se zprostí svého dluhu k peněžitému plnění vůči
Poskytovateli v části odpovídající dani z přidané hodnoty tím, že příslušnou částku uhradí správci daně.
BC bude informovat Poskytovatele, jestliže se rozhodne postupem podle tohoto článku
za Poskytovatele uhradit správci daně částku odpovídající dani z přidané hodnoty.
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Záruka za jakost

9.1

Není-li ve Smlouvě, záručním listu nebo obdobném dokumentu Poskytovatele uvedena lhůta delší, platí
za sjednanou záruční dobu nejdelší lhůta, kterou Poskytovatel na poskytnuté Plnění poskytuje
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kterémukoli ze svých odběratelů, minimálně však záruční doba v délce (a) 24 měsíců v případě Zboží
a (b) 6 měsíců v případě Služeb.
9.2

Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, záruční doba začne běžet dnem následujícím po řádném poskytnutí
Plnění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou BC nemůže užívat Plnění pro jeho vady.

9.3

V případě reklamace je Poskytovatel povinen zahájit do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení
o výskytu vady s BC jednání o řešení reklamace a nároky BC z vad uspokojit do 10 pracovních dnů ode
dne doručení oznámení o výskytu vady Poskytovateli, nedohodnou-li se Strany písemně na jiné lhůtě.

9.4

V případě poskytnutí náhradního Plnění za vadné Plnění začíná ve vztahu k náhradnímu Plnění běžet
nová záruční doba.
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Licenční ujednání

10.1 V případě, že Plnění (jeho hmotně zachycený výsledek) je předmětem duševního (průmyslového)
vlastnictví, Poskytovatel uzavřením Smlouvy poskytuje BC oprávnění k užívání Plnění (jeho hmotně
zachyceného výsledku) k dohodnutému, jinak obvyklému účelu (dále jen „licence“). Poskytovatel
výslovně prohlašuje a zavazuje se, že (a) je oprávněn BC licenci poskytnout a (b) poskytnutím licence
nejsou porušena žádná práva třetích osob. BC není povinen licenci využít.
10.2 Licence je Poskytovatelem poskytnuta jako územně, množstevně a časově neomezená a nevýhradní
s tím, že BC je oprávněn předmět Plnění měnit a upravovat v rámci dohodnutého, jinak obvyklého účelu,
nebude-li mezi Stranami výslovně dohodnuto jinak. BC má právo licenci zcela nebo zčásti (a) postoupit
třetí osobě nebo (b) poskytnout třetím osobám (sublicence). Pokud je k postoupení licence nebo
poskytnutí sublicence nezbytný souhlas třetí osoby, Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že taková
třetí osoba tento souhlas udělila.
10.3 Úplata za udělenou licenci je zahrnuta v Ceně, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.
10.4 Poskytovatel nahradí BC veškerou újmu, která vznikne BC v souvislosti s uplatněním jakýchkoliv nároků
třetí osoby z titulu porušení jejích práv duševního (průmyslového) vlastnictví v důsledku užívání Plnění
ze strany BC.
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Pojištění

11.1 Poskytovatel se zavazuje:

12

Ukončení Smlouvy

12.1 Nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak, Smlouva může být předčasně ukončena pouze:

12.2 BC je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel (a) poruší své povinnosti podle
Smlouvy a takové porušení nenapraví ani do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl
či dozvědět mohl nebo (b) poruší své povinnosti podle Smlouvy opakovaně a/nebo podstatným
způsobem nebo způsobem, který podle názoru BC není napravitelný. Odstoupením se závazek
6
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ze Smlouvy ruší od počátku. Jestliže Poskytovatel ke dni odstoupení svůj dluh již částečně splnil, může
BC oznámit Poskytovateli, že odstoupení má účinky pro celý dluh nebo pro BC určenou část dluhu.
Neučiní-li BC takové oznámení do 10 pracovních dnů od odstoupení, platí, že odstoupení má účinky
jen pro dosud nesplněnou část dluhu.
12.3 V případě Smluv s opakujícím se plněním je každá Strana oprávněna i bez udání důvodu vypovědět
takovou Smlouvu s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet dnem doručení výpovědi druhé
Straně.
12.4 Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než
způsobem a z důvodů výslovně upravených ve Smlouvě nebo Podmínkách.
12.5 V případě zániku Smlouvy zůstávají nedotčena ujednání o řešení sporů a další ustanovení, která
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Stejně tak v případě zániku Smlouvy zůstává
nedotčen nárok na smluvní pokuty či náhradu škody, který vznikl v důsledku porušení Smlouvy.
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Důvěrnost informací

13.1 Veškeré informace, údaje, know-how, výkresy a náčrtky, specifikace i další podklady poskytnuté BC
Poskytovateli v souvislosti s plněním Smlouvy, bez ohledu na formu jejich poskytnutí:

13.2 Pokud Poskytovateli vznikne na základě zákona, rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné správy
povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit jakoukoliv důvěrnou informaci, je povinen o tomto bez zbytečného
odkladu a pokud možno předem informovat BC.

14

Osobní údaje

14.1 V případě, že Poskytovatel je fyzickou osobou, bere na vědomí, že BC bude v souvislosti s uzavřenou
Smlouvou zpracovávat jeho osobní údaje.
14.2 Informace o zpracování osobních údajů Poskytovatele je dostupná na internetových stránkách
www.bcas.cz. Poskytovatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s touto informací seznámil a BC vůči
němu splnil informační povinnost v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy.
14.3 Pokud Poskytovatel (a) bude při plnění Smlouvy zpracovávat pro BC osobní údaje, a (b) neuzavře s BC
zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů, bude se takové zpracování řídit ujednáním uvedeným
v Příloze č. 1.

15

Ostatní ujednání

15.1 Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškerou újmu způsobenou BC, jeho smluvním partnerům či třetím
osobám v souvislosti s porušením povinností Poskytovatele ze Smlouvy. Poskytovatel je povinen
nahradit BC veškerou vzniklou újmu, včetně nákladů, které BC vzniknou v důsledku porušení Smlouvy
Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen vzniklou újmu nahradit do 30 dnů od výzvy BC.
15.2 Brání-li jedné ze Stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato Strana v prodlení, avšak pouze
v rozsahu a po dobu v jakém je nemožnost plnění způsobena zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se
7
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rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku Smlouvy, nezávisle na vůli příslušné Strany,
mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně
splnění závazků ze Smlouvy. Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést
za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Pokud nastanou události vyšší
moci, je dotčená Strana povinna neprodleně informovat druhou Stranu o povaze, počátku a konci
události vyšší moci. Odpovědnost povinné Strany není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje,
pokud zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná Strana v prodlení s plněním jejího
závazku, nebo pokud povinná Strana nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat druhou Stranu
o zásahu vyšší moci. V případě, že doba trvání okolností vyšší moci přesáhne 5 dnů, je Strana, které
má být plnění dotčené zásahem vyšší moci poskytnuto, oprávněna od Smlouvy odstoupit.
15.3 Strany se výslovně dohodly, že BC je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně
změnit. Změna bude oznámena zveřejněním nových Podmínek na internetových stránkách
www.bcas.cz. BC zveřejní nové Podmínky alespoň 1 týden před dnem nabytí jejich účinnosti.
Poskytovatel se zavazuje uvedené internetové stránky pravidelně sledovat tak, aby měl možnost se
s upravenými Podmínkami seznámit. V případě, že (a) Smlouva zavazuje Poskytovatele dlouhodobě
k opětovným plněním stejného druhu, nebo (b) Smlouva má charakter rámcové smlouvy, a Poskytovatel
nebude s provedenou změnou Podmínek souhlasit, je oprávněn ji odmítnout a Smlouvu vypovědět
s výpovědní dobou dva měsíce ode dne doručení výpovědi BC. Po dobu běhu výpovědní doby se
smluvní vztah řídí původní verzí Podmínek.
15.4 Bez předchozího písemného souhlasu BC není Poskytovatel oprávněn postoupit, zastavit ani jinak zcizit
či zatížit jakoukoliv svou pohledávku za BC vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související. Poskytovatel
není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za BC ze Smlouvy (nebo se Smlouvou
související) proti jakékoli pohledávce BC.

16

Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto Podmínky, Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky.
16.2 Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně
podepsaným oběma Stranami.
16.3 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy či Podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným,
zdánlivým nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy)
platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a Podmínek. Strany se v takovém případě
zavazují nahradit neplatné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného
a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam
a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.
16.4 Strany se zavazují společně jednat za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti
se Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Stran odmítne
účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud spor nebude vyřešen ke spokojenosti Stran, bude takový
spor ze Smlouvy rozhodován příslušným soudem České republiky s tím, že místně příslušným je
obecný soud BC.
16.5 Následující příloha těchto Podmínek tvoří jejich nedílnou součást:
Příloha č. 1:

Ujednání o zpracování osobních údajů

Příloha č. 2:

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů

16.6 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 21. 8. 2018.

8
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Příloha č. 1: Ujednání o zpracování osobních údajů
1) Tato příloha se uplatní na případy, kdy (a) Poskytovatel při plnění Smlouvy zpracovává osobní údaje
pro BC a (b) BC a Poskytovatel spolu neuzavřeli zvláštní Smlouvu o zpracování osobních údajů.
Ujednání této přílohy má povahu smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 obecného nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“).
2) Při zpracování osobních údajů je BC v postavení správce osobních údajů a Poskytovatel v postavení
jeho zpracovatele. Ke zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele může docházet výlučně
za účelem splnění jeho povinností ze Smlouvy. Poskytovatel bude zpracovávat pouze osobní údaje
(a) poskytnuté Poskytovateli BC v souvislosti s uzavřenou Smlouvou a za účelem jejího plnění; (b)
získané Poskytovatelem při plnění Smlouvy, včetně osobních údajů poskytnutých Poskytovateli přímo
příslušným subjektem údajů. Osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání jeho
závazků ze Smlouvy, nestanoví-li samotná Smlouva kratší dobu zpracování. Po uplynutí sjednané
doby zpracování budou osobní údaje (včetně jejich kopií) neprodleně vráceny BC a smazány (bez
možnosti obnovy) ze všech systémů a nosičů Poskytovatele.
3) Poskytovatel je povinen provádět zpracování osobních údajů pouze v souladu s obecně závaznými
právními předpisy (zejména GDPR), Smlouvou, tímto ujednáním a pokyny BC. Poskytovatel je
povinen neprodleně písemně upozornit BC, pokud se domnívá, že jeho pokyn je v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen zachovávat důvěrnost zpracovávaných
osobních údajů a tyto údaje nepoužívat pro jiné účely než je plnění Smlouvy uzavřené s BC. Pokud
Poskytovatel zjistí chyby či nesrovnalosti ve zpracovávaných osobních údajích, je povinen na takovou
skutečnost BC neprodleně písemně upozornit.
4) Poskytovatel přijme a bude dodržovat technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému či nahodilému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, jejich ztrátě nebo
zničení. Na žádost bude Poskytovatel informovat BC o přijatých opatřeních. Poskytovatel zajistí
zachování mlčenlivosti ze strany všech osob podílejících se na zpracování osobních údajů. Osobní
údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Poskytovatele, kteří (a) potřebují mít přístup
k těmto údajům pro plnění Smlouvy, (b) prošli školením ohledně řádného nakládání s osobními údaji
a (c) jsou smluvně vázáni zachovávat ochranu, zabezpečení a mlčenlivost ve vztahu k zpracovávaným
osobním údajům. Ustanovení čl. 5) níže tím není dotčeno.
5) Poskytovatel je oprávněn zapojit do prováděného zpracování třetí osobu (tzv. dalšího zpracovatele)
pouze (a) s předchozím písemným souhlasem BC a (b) za předpokladu, že s dalším zpracovatelem
uzavře písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude zajišťovat alespoň takovou míru
ochrany osobních údajů, jako toto ujednání s BC; na žádost BC mu Poskytovatel takovou smlouvu
předloží k posouzení. Poskytovatel bude v dostatečném předstihu informovat BC o veškerých
zamýšlených změnách v osobách dalších zpracovatelů a umožní BC vyslovit vůči takovým změnám
námitky. Námitky BC jsou pro Poskytovatele závazné. Poskytovatel v plném rozsahu odpovídá
za veškeré zpracování osobních údajů prováděné dalšími zpracovateli.
6) V případě, že dojde k narušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem pro BC,
Poskytovatel (a) neprodleně přijme veškerá vhodná nápravná opatření s cílem odstranit příčiny
takového narušení, (b) bezodkladně, v každém případě nejpozději do 24 hodin, bude o narušení
zabezpečení osobních údajů informovat BC spolu s uvedením podrobností (zejména odhadovaný
počet dotčených subjektů údajů, rozsah dotčených osobních údajů, dopady narušení zabezpečení
osobních údajů a popis opatření přijatých Poskytovatelem). Poskytovatel přijme taková opatření, aby
se narušení bezpečnosti osobních údajů nemohlo v budoucnu opakovat, včetně opatření rozumně
požadovaných BC. Splněním povinností Poskytovatele podle tohoto článku není dotčena jeho
povinnost nahradit v plném rozsahu případnou újmu vzniklou v souvislosti s narušením zabezpečení
osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem pro BC.
9
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7) Bez předchozího písemného pokynu BC nebude Poskytovatel předávat
zpracovávané pro BC mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.

osobní

údaje

8) Na žádost BC mu Poskytovatel bude nápomocen v případě uplatnění práv subjektů údajů podle
kapitoly III GDPR. Poskytovatel v této souvislosti prohlašuje, že disponuje prostředky a přijal opatření
k tomu, aby v souladu s GDRP bylo možné vyhovět právům subjektů údajů, jejichž osobní údaje
Poskytovatel zpracovává pro BC. Na žádost BC mu Poskytovatel (a) umožní provedení auditu
zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí pro BC, a (b) poskytne přiměřenou součinnost
při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
9) Poskytovatel nemá nárok na zvláštní odměnu za plnění jeho povinností podle této Přílohy. Taková
odměna je zahrnuta v Ceně podle Smlouvy.
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Příloha č. 2: Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů

1.

Správce osobních údajů

1.1.

Broker Consulting, a.s., IČO: 25221736, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1121
(dále jen „BC“ nebo „my“) zpracovává jako správce osobní údaje svých existujících či potenciálních
dodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami (dále je „dodavatelé“ nebo „Vy“).

1.2.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména
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 (dále jen „GDPR“).

1.3.

S informacemi, které o Vás zpracováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje
informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.

2.

Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

2.1.

BC bude zpracovávat informace shromážděné v rámci jednání o uzavření smlouvy mezi BC a Vámi
(dále jen „smlouva“) a při jejím plnění. BC zpracovává následující kategorie informací o svých
dodavatelích:
•

identifikační údaje;

•

kontaktní údaje;

•

další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu trvání smlouvy.

2.2.

BC zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah
ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

3.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

3.1.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
•

vedení výběrového řízení a jednání s potenciálním dodavatelem o uzavření smlouvy. Právním
základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR;

•

plnění smlouvy. Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR;

•

dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost
BC uchovávat účetní a daňové doklady). Právním základem prováděného zpracování je v tomto
případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

•

určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků. Právním základem prováděného zpracování
je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

•

pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené
v takovém souhlasu. Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR.
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4.

Aktualizace Vašich osobních údajů

4.1.

Dodavatel je povinen sdělovat BC pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud dodavatel zjistí,
že informace, které o něm BC zpracovává, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku
změny Vašich osobních údajů), je povinen BC na takovou skutečnost upozornit a umožnit mu zjednání
nápravy.

5.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

5.1.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.
Pokud budou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je
zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je
však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

5.2.

BC používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů dodavatelů:
•

k účelu jednání o uzavření smlouvy budeme Vaše osobní údaje zpracovávat od zahájení takového
jednání až do ukončení příslušného výběrového řízení;

•

k účelu plnění smlouvy budou osobní Vaše údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy;

•

k účelu dodržení našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu
trvání příslušné právní povinnosti;

•

k účelu určení, výkonu nebo obhajoby našich práv a právních nároků můžeme Vaše osobní údaje
zpracovávat do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení výběrového řízení nebo
(pokud došlo k uzavření smlouvy) po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání
soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny naše práva či povinnosti ve vztahu
k příslušnému dodavateli, neskončí doba zpracování před skončením takového řízení;

•

osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než
udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

6.

Komu předáváme Vaše osobní údaje

6.1.

Vaše osobní údaje budou předávány příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných
právních předpisů.

6.2.

BC je dále oprávněn předat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými uzavřel písemnou
smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT
systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše
osobní údaje.

7.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

7.1.

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského
prostoru (EHP).

7.2.

Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz čl. 6 výše) zpracovává osobní údaje v zemi
mimo EHP, můžeme Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistíme,
aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních
smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).
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8.

Jaká jsou vaše práva

8.1.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv
se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. V případě,
že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez
zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech
lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
•

Právo na přístup

Máte právo na
zpracováváme.

přístup

k osobním

údajům, které

o

Vás

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to
za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu,
můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu
zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním
souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období
před jeho odvoláním.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných
zájmů BC, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili
prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní
údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě
smlouvy nebo Vašeho souhlasu.
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a my neprodleně
zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování
můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

9.

Váš kontakt pro jakékoliv dotazy, DPO

9.1.

Za účelem posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů jsme jmenovali též osobu
pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese
dpo@bcas.cz.
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