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Řízení privilegovaných účtů II.
jednací řízení s uveřejněním
Z2021-043191
0227008595

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel tímto, v souladu s ustanovením
§ 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“), uveřejňuje na profilu zadavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1:
"Dodavatel se domnívá, že v rámci plnění veřejné zakázky „Řízení privilegovaných účtů II“ bude
docházet ke zpracování osobních údajů zadavatele dodavatelem, a tudíž by měla být uzavřena
samostatná smlouva o zpracování osobních údajů, která bude detailněji upravovat práva a povinnosti
smluvních stran jako správce a zpracovatele a upravovat otázku odpovědnosti za škodu, jakož i další
náležitosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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). Dodavatel žádá, aby ochranu osobních údajů
upravovala již zmíněná samostatná zpracovatelská smlouva, a aby jejich úprava nebyla obsažená ve
smlouvě o zachování mlčenlivosti. Dodavatel v tomto duchu žádá o adekvátní úpravu smlouvy o
zachování mlčenlivosti (vymazání čl. V.)."
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel doplňuje novou přílohu I zadávací dokumentace „Příloha I – Vzor smlouvy o zpracování
osobních údajů“ a do čl. IX.5 zadávací dokumentace doplňuje požadavek, aby předběžná nabídka
dodavatele obsahovala vyplněný návrh této smlouvy o zpracování osobních údajů, která pak bude
uzavřena s vybraným dodavatelem.
Ohledně odstranění čl. V. smlouvy zadavatel konstatuje, že je nutné rozlišit dva aspekty, a to
následujícím způsobem. Smlouva o zachování mlčenlivosti slouží k tomu, aby dodavatel získal
podrobnější informace o předmětu veřejné zakázky – přílohu C2 zadávací dokumentace v rámci

zadávacího řízení, ve které mohou být též osobní údaje, zatímco případná smlouva o ochraně osobních
údajů bude uzavřena až s vybraným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky.
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