
 
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

PŘI ROZVOZU ZBOŽÍ 
dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. 

(dále jen „Smlouva“) 
 

DoDo Czech s.r.o. 

se sídlem Pernerova 702/39, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČO: 24128848 

DIČ: CZ24128848 

zastoupena Michalem Menšíkem a Martinem Markem, jednateli 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 181207 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Název 

se sídlem:  

IČO:  

DIČ:  

zastoupena 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném      , spisová značka       

(dále jen „Objednatel“) 

(Poskytovatel a Objednatel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 

strana“) 

 
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
9.1. Při zpracování osobních údajů Koncových zákazníků Objednatele či dalších osob (dále 

jen „subjekty údajů“) vystupuje Objednatel jako správce osobních údajů a Poskytovatel 
jako zpracovatel osobních údajů, a to za podmínek uvedených níže v tomto článku. 

9.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že s osobními údaji, které budou v držení Poskytovatele 
či Řidičů, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 
údajů, v platném znění a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“). 

9.3. Objednatel tímto pověřuje Poskytovatele zpracováním osobních údajů subjektu údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy. Poskytovatel je povinen 
zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném 
k řádnému plnění povinností Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy. 

9.4. Objednatel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn 
předávat osobní údaje dalším zpracovatelům se kterými má Poskytovatel uzavřenou 
smlouvu o zpracování osobních údajů. 

9.5. Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že osobní údaje, které jsou předmětem 
zpracování, jsou přesné, byly shromážděny v souladu s GDPR, jsou aktuálně zpracovány 
Objednatelem v souladu s GDPR a že Objednatel plní veškeré povinnosti správce dle 
GDPR. 

9.6. Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, které Objednatel poskytuje 
Poskytovateli za účelem plnění této Smlouvy (dále jen „osobní údaje“). O rozsahu 
zpracování osobních údajů rozhoduje vždy Objednatel. 

9.7. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní 
techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování osobních údajů. 

9.8. Účel zpracování je definován účelem plnění této Smlouvy, přičemž se jedná zejména o 
zpracování neoddělitelně spojené a nezbytné pro doručení Zásilky. 

9.9. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti této Smlouvy. Povinnosti 
Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou 
dobu účinnosti této Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti Smlouvy. 

9.10. Poskytovatel je při zpracování osobních údajů povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele; pro vyloučení 
pochybností zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi Poskytovatele 
dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi 
Objednatele; 

b) řídit se pokyny Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské 
unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje; v takovém případě 
Poskytovatel informuje Objednatele o tomto právním požadavku před 
zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly 
z důležitých důvodů veřejného zájmu; 
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c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
k povinnosti mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost 
mlčenlivosti; 

d) při zohlednění povahy zpracování osobních údajů být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv 
subjektu údajů; 

e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení 
osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) a případě 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů, a to při zohlednění 
povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici; 

f) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat nebo 
vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat 
existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje 
uložený daných osobních údajů; 

g) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené GDPR a umožnit audity, včetně inspekcí 
prováděných Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil a 
k těmto auditům přispívat. 

9.11. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Poskytovatel záznamy o zpracování 
osobních údajů prováděných pro Objednatele, které obsahují zejména: 

a) jméno a kontaktní údaje Poskytovatele, dalších zpracovatelů zapojených do 
zpracování osobních údajů Poskytovatelem, Objednatele a jakéhokoli dalšího 
dotčeného správce osobních údajů, případného zástupce Objednatele nebo 
Poskytovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů; 

b) kategorie zpracování osobních údajů prováděných pro Objednatele; 

c) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci; 

d) obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

9.12. Poskytovatel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli uvedené 
záznamy zpřístupnit. 

9.13. Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 
k jinému zneužití osobních údajů. 

9.14. Poskytovatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení: 
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a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

b) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány; 

c) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů; 

d) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; 

e) antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů; 

f) přístup k osobním údajů mají pouze pověření osoby Poskytovatele. 

9.15. V případě, že Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli. 

9.16. V případě ukončení Smlouvy nejsou Poskytovatel, resp. jeho zaměstnanci, Řidiči, popř. 
pověřené třetí osoby které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. 
Povinnost mlčenlivosti u nich v takovém případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, 
bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Poskytovateli. 

9.17. Osobní údaje budou Poskytovatelem vymazány na pokyn Objednatele, nejpozději však 
uplynutím 30 dnů od ukončení účinnosti Smlouvy. 


