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SMLOUVA 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněn (dále jen 

„ObčZ“)í, ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“)  

Smluvní strany: 

 

MAS Labské skály, z. s., 

se sídlem: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové 
doručovací adresa: Libouchec 233, 403 35 Libouchec 
zastoupená předsedou Výkonného výboru Mgr. Václavem Zibnerem 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5511. 
IČ: 270 10 066  

bankovní spojení: 242 595 254/0300 u ČSOB, a. s.  

(dále jen „příjemce dotace“)  
 

a  
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem 
zastoupené primátorkou Ing. Věrou Nechybovou 
IČ: 000 81 531  
bankovní spojení: 94-2611411/0710 u České národní banky  
(dále jen „partner“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu podle ustanovení § 1746 odst. 2 ObčZ ve 
smyslu ustanovení § 14 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „smlouva“). 

 
Článek I. 

1. Příjemce dotace v rámci projektu realizovaného z OP VVV je zpracovatelem osobních údajů 
podporovaných osob v rozsahu vymezeném dle Pravidel pro žadatele a příjemce dostupných na 
webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-
plany-rozvoje-vzdelavani-v 

2. Příjemce dotace na základě této smlouvy pověřuje partnera ke zpracování osobních údajů, včetně 
citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání 
řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci 
projektu poskytnuty z OP VVV, a to na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
uzavřené dne 24.6.2016 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000407-01.  

3. Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořených osob v rozsahu vymezeném v 
Pravidlech pro žadatele a příjemce dle odstavce 1. tohoto článku.  
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
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Článek II. 
1. Partner je povinen zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanovených touto 

smlouvou, přičemž je vždy při zpracování osobních údajů povinen postupovat v souladu s ZOOÚ. 
2. Za porušení ZOOÚ při zpracování osobních údajů odpovídá partner, a to pouze v rozsahu, ve 

kterém dle této smlouvy osobní údaje zpracovával. 
 
 

Článek III. 
Partner je povinen uzavřít smlouvu podle ustanovení § 14 ZOOÚ s dalšími osobami, pokud takové 
osoby mají v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob, a to 
v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. 
 
 

Článek IV. 
Partner je povinen bez zbytečného odkladu provést likvidaci zpracovávaných osobních údajů, jakmile 
pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle 
ustanovení § 21 ZOOÚ. 
 
 

Článek V. 
1. Smluvní strany ujednaly, že na vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se použijí příslušná 

ustanovení ObčZ a ZOOÚ. 
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve třech 

originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jeden originál bude 
součástí dokumentace projektu. 

4. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č……… ze dne 
……………………. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000407-01.   
 
 
 
V Jílovém, dne………………         
       ………………………………………………………… 
        Mgr. Václav Zibner  
       příjemce (MAS Labské skály, z.s.) 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ………………….  
       …………………………………………………………. 
        Ing. Věra Nechybová 
       partner (Statutární město Ústí nad Labem) 


