SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HOSTINGOVÝCH SLUŽEB
číslo: INS03249/1

l) Smluvní strany a obchodní zástupce
ALIS, spol. S r.o.,
se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lipa,
IČO 00672416, DIČ CZ00672416,
tel. 487 823 806, 487 824 800,
zastoupená
Bankovní spojeni: KB Česká Lípa
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem oddíl C, vložka 132,
Krajský soud v Ústi nad Labem
dále jen "Dodavatel"

a
(23898)
Obec Babylon
se sídlem Babylon 27, 34401, Babylon
IČO: 00572551 DIČ: CZ00572551
zastoupená:
dále jen "Odběratel"
2) Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úplatné poskytování služeb Odběrateli, spočÍvajícÍch v poskytnuti výpočetního
výkonu, datového prostoru a v zálohováni na serveru zajištěném Dodavatelem (dále jen Hostingové
služby) při respektování opatřeni požadovaných zněním NařIzenI Evropského parlamentu č 2016/679
(GDPR). Tyto služby se poskytují výlučně k programovým modulŮm, ke kterým zÍskal Odběratel od
Dodavatele smluvní užÍvacÍ práva a rozhodl se je provozovat v datovém centru Dodavatele.
3) Dostupnost služeb
Dostupnost Hostingových služeb bude nejméně 99 %, přičemž vyhodnocovací období je kalendářní
měsíc (24 hodin denně). Za nedostupné jsou služby považovány tehdy, pokud je přerušeno jejich
poskytování nebo kvalita jejich poskytování je snížena natolik, že v dŮsledku toho dojde k nemožnost'
užívat předmětný software Odběratelem (dále Porucha).
Hostingové služby nejsou považovány za nedostupné tehdy, pokud je příČinou jejich nedostupnosti:
· technický problém na straně odběratele (výpadek internetové konektivity, nefunkční nebo špatně
nastavený hardware, Špatně nastavený firewall nebo ant'vir, neaktual"zovaný software, nesoulad s
compatibility listem apod.);
· nezbytná kontrola, úprava technologického zařIzenI nebo softwarová úprava ze strany Dodavatele
či jeho poddodavatele, pokud došlo k předchozímu nahlášení plánované nedostupnosti Odběrateli
prostřednictvím webových stránek Dodavatele;
· útok DoS Či DDOS, popřípadě zásah vyšší moci (blackout, výpadky operátora Odběratele,...);
· plněni právni povinnosti Dodavatele Či jeho poddodavatele.
Nedostupnost Hostingových služeb Odběratel ohlási na e-mailové adrese: hostinq@alis.cz
Pro účely výpočtu dostupnosti Hostingových služeb trvá porucha a s ni spojená relevantní nedostupnost
Hostingových služeb od nahlášení Poruchy do jejího odstraněni.
Dodavatel vede záznamy o známé nedostupnosti, přičemž v případě jakéhokoli sporu jsou rozhodné
tyto záznamy dodavatele. výsledná úroveň dostupnosti se vypočítává za předcházejÍcÍ kalendářní měsíc
vždy k 5. pracovnímu dni běžného kalendářního měsíce, přičemž jako výsledná úroveň dostupnosti se
použije úroveň v procentech zjištěná jako podíl skutečné dostupnosti v minutách a cIlové dostupnosti v
minutách.
V případě oprávněné reklamace nedodrženi sjednané úrovně dostupnosti, kterou Odběratel doručí
Dodavateli nejpozději do jednoho měsíce od data zjištění nedostupnosti, vzniká Odběrateli nárok na
slevu z ceny Hostingových služeb ve výši 1/120 z roční ceny Hostingových služeb za každou zapoČatou
hodinu nedostupnosti pod minimálni garantovanou úroveň dostupnosti.
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4) Cena za sluŽby, fakturace
Cena Hostingových služeb je stanovena dle objemu dat Odběratele uložených na serverech Dodavatele
podle aktuálního ceníku. Fakturu je Dodavatel oprávněn vystavit v prvním roce trvání smlouvy bez
zbytečného odkladu po poČátku její účinnosti, a to na poměrnou část ceny. V každém dalším roce trvání
smlouvy bude zaslána faktura v posledním čtvrtletí na celoroční Částku dle skutečného objemu dat k
období fakturace.
Ke dni uzavření smlouvy je cena za poskytování Hostingových služeb sjednána takto:
Produkt

Cena za kalendářní rok

Smluvní hosting v datovém centru ALIS
do 5 GB

2 900 Kc

Poměrná cena pro letošní rok
2 400 KČ

Odběratel si je vědom toho, že pokud dojde ke změně objemu uložených dat na serverech Dodavatele,
bude mu fakturována odpovidajÍcÍ Částka dle niže uvedeného ceníku. Případná změna ceníku bude
řešena dodatkem k této smlouvě. Odběratel bude mít možnost ověřit si objem hostovaných dat přímo z
provozované aplikace.
Ceník platný od 1.4.2018
objem uložených dat

Cena l rok (bez DPH)

5 GB

2.900 KČ

10 GB

4.350 KČ

20 GB

5.800 KČ

40 GB

7.250 KČ

Zpracování osobních údajů
V rámci nastaveni Software a poskytováni Hostingových služeb může docházet ke zpracování osobn'ch
údajŮ, kdy bude Odběratel vystupovat jako správce (př'padně jako zpracovatel) a Dodavatel jako
zpracovatel osobních údajŮ, a to za podmínek uvedených niže v tomto Článku smlouvy
Odběratel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajŮ subjektŮ údajŮ poskytovaných
Odběratelem v rámci plněni smlouvy, Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Odběratele na
základě jeho pokynŮ a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinnosti Dodavatele vyp|ývajÍcÍch ze
smlouvy.
Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
(a) Předmětem zpracováni jsou osobní údaje subjektŮ údajŮ, včetně UživateIŮ, které jsou obsaženy v
Software, jehož provozováni je umožněno prostřednictvím Hostingových služeb (dále jen ,,osobní
údaje").
Povaha a účel zpracování
(b) Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky.
Příležitostně může docházet k ručnímu zpracován' dat
(C) Účel zpracováni je definován účelem plněni této smlouvy, přiČemž se jedná zejména o zpracován'
neoddělitelně spojené a nezbytné nutné pro zajištění a správu Hostingových služeb, spočívaýcí zejména
v ukládání a zálohováni osobních údajŮ.
Doba zpracováni
(d) Zpracováni osobních údajŮ bude probíhat po dobu účinnost' smlouvy. Povinnost' Dodavatele týkaj'c'
se ochrany osobních údajŮ se Dodavatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti smlouvy,
Povinnosti Dodavatele
(e) Dodavatel je při zpracovávání osobních údajŮ povinen'
(i) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynŮ Odběratele; pro vyloučení
pochybnosti zpracováváni osobních údajŮ v souladu s povinnostmi Dodavatele dohodnutými v
rámci smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Odběratele;
(ii) řídit se instrukcemi Odběratele 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 Dodavatele vztahuje; v takovém případě Dodavatel Odběratele
informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto
informování zakazovaly z dŮIežitých dŮvodŮ veřejného zájmu;
(iii) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlČenlivosti nebo
aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
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(iv) při zohledněni povahy zpracování, být Odběrateli nápomocen prostřednictvím vhodných
technických a organizačních opatřeni, pokud je to možné, pro splnění Odběratelovy povinnosti
reagovat na Žádosti o výkon práv subjektŮ údajŮ;
(v) být Odběrateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Odběratele zajistit úroveň
zabezpečení zpracováni, ohlašovat případy porušeni zabezpečení osobních údajŮ Úřadu pro
ochranu osobních údajŮ (dále ÚOOÚ) a případně též subjektŮm údajŮ, posuzovat vliv na ochranu
osobních údajŮ a realizovat předchozí konzultace s ÚOOÚ, a to při zohledněnI povahy zpracování a
informací, jež má Dodavatel k dispozici;
(vi) v souladu s rozhodnutím Odběratele všechny osobní údaje bud' vymazat, nebo vrátit
Odběrateli po ukončeni poskytováni plnění dle smlouvy, a vymazat existujÍcÍ kopie, pokud právo
Evropské unie nebo Členského státu nepožaduje uĹoženÍ daných osobních údajŮ;
(vii) poskytnout Odběrateli veškeré informace potřebné k do|oženj toho, že byly splněny
povinnosti stanovené předpisy o ochraně osobních údajŮ;
(viii) umožnit audity, popř. inspekce, prováděné Odběratelem nebo jim pověřeným auditorem a k
nim v rámci dostupných kapacit přispět.
přičemž Činnosti Dodavatele dle bodŮ (iv), (v), (vi) a (viii) budou hrazeny dle cen pro poskytováni
těchto Činnosti dle aktuálního ceníku Dodavatele.
Zapojeni dalších zpracovatelů
Odběratel tímto souhlasí se zapojením dalšího zpracovatele, konkrétně společnosti VSHosting s.r.o.,
IČO: 61505455, která Dodavateli poskytuje pronájem hardwarové infrastruktury, síťovou konektivitu a
správu managovaných serverů.
Smluvní strany dále sjednávají, Že Dodavatel je oprávněn do zpracování zapojit i jiné další zpracovatele
popř. stávajÍcÍho zpracovatele nahradit zpracovateli novými v rámci obecného písemného povolení
Odběratele, které Odběratel tímto uděluje.
Dodavatel se zavazuje informovat Odběratele o veškerých zamýšlených změnách týkajÍcÍch se přijetí
dalších zpracovatelŮ nebo jejich nahrazení, Zamýšlené změny nebo nahrazeni dalších zpracovatelŮ
Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách ales,poň 1 měsíc před plánovanou účinnosti takové
změny Či nahrazeni; tímto se informační povinnost vůči Odběrateli považuje za splněnou. V případě
nemožnosti zveřejnit zamýšlenou změnu Či nahrazení 1 měsíc před jejich účinností se Dodavatel
zavazuje o takto později zveřejněné změně či nahrazení informovat Odběratele e-mailovou zprávou.
Zabezpečení osobních údajů
Dodavatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajŮm, k jejich změně, zničeni či ztrátě, neoprávněným
přenosŮm, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužiti osobních údajŮ.
Dodavatel přijal a udržuje opatřeni požadovaná Článkem 32 NařizenI Evropského parlamentu Č
2016/679 zejména:
· neustálý monitoring klíčových vlastností systému;
· ověřováni integrity prováděných záloh;
· firewall, antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přistupů;
· šifrovaný přenos dat;
· přístup k osobním údajŮm mají pouze pověřené osoby Dodavatele;
· servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zpracovatele;
· zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po
uložení a přistup k nim mají pouze pověřené osoby Dodavatele.
V případě, že Dodavatel zjisti porušeni zabezpečeni osobních údajŮ, ohlásí je bez zbytečného odkladu
Odběrateli.
V případě ukončení smlouvy nejsou Dodavatel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby,
které přiŠly do styku s osobními údaji, zbaveni Mčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto
případě trvá i po ukončení účinnosti smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k
Dodavateli.
V případě ukončení smlouvy budou osobní údaje Dodavatelem vymazány na pokyn Odběratele,
nejpozději však po uplynutí 60 dnŮ od ukončení účinnosti smlouvy; Do tohoto okamžiku může
Odběratel s Dodavatelem dohodnout vydáni dat uložených v datovém centru.
5) Ochrana osobních údajů
Smluvní strany berou na vědomí, že Dodavatel může jako správce zpracovávat osobní údaje fyzických
osob vystupujÍcÍch na straně Odběratele (identifikační a kontaktní údaje) a UživatelŮ (identifikační a
kontaktní údaje) jakožto subjektŮ údajŮ, a naopak, a to pro nás|edujÍcÍ účely:
a) plněni smlouvy;
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b) vnitřní evidence správce a ochrana jeho práv;
c) p|něnj zákonných povinností správce.
Právními základy pro zpracováni osobních údajŮ dle výše uvedených účeiů jsou:
· oprávněný zájem Dodavatele na plněni uzavřených smluv;
· oprávněný zájem Dodavatele na evidenci uzavřených smluv a ochranu jeho práv;
· plněni zákonných povinnosti správce, zejména z oblasti daňové a účetní.
Osobní údaje budou zpracovávány pro výše uvedené účely ve IhŮtách podle příslušných předpisŮ.
Subjekty údajŮ jsou oprávněny:
· požadovat přistup k jeho osobním údajŮm;
· požadovat opravu, doplněni Či výmaz osobních údajŮ;
· požadovat omezení zpracování osobních údajŮ;
· požadovat vysvětleni zpracováni osobních údajŮ
· vznést námitku proti zpracováni osobních údajů;
· vyuŽit práva na přenositelnost osobních údajŮ;
· využit práva podat stížnost proti zpracování osobních údajŮ k Úřadu pro ochranu osobních údajŮ.
6) Ostatní ustanoveni
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. její znění lze měnit pouze dodatkem k
této smlouvě, a to pouze po předchozí dohodě Dodavatele s Odběratelem.
Účinnost smlouvy plně nebo Částečně zaniká:
· výpovědi jednou ze smluvních stran, přiČemž výpověď' doruČená v prŮběhu kalendářního roku nabývá
účinnosti k 1. 1. nás|edujÍcÍho roku,
· dohodou smluvních stran, na základě které přestanou být poskytovány Hostingové služby a dojde k
migraci Software do prostředí Odběratele za poskytnuti přiměřené součinnosti ze strany Dodavatele.
Vzájemné vztahy neupravené přímo zněním této smlouvy se řldI ustanoveními příslušných platných
zákonŮ.
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni potvrzené smlouvy oběma stranami.
7) Podpisy smluvních stran

Datum:

Datum:

mšspol.

!č 0067u16
Dič czd0672416
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