
 

DODATEK KE SMLOUVE O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ 
 

 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

1. Toto ujednání se uzavírá za účelem zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

2. CK SLAN tour je správcem osobních údajů, obchodní zástupce je touto smlouvou pověřeným zpracovatelem osobních údajů 

a zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

3. Obchodní zástupce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků a případně dalších účastníků smlouvy o zájezdu pouze 

pro smlouvy uzavírané jménem a na účet CK SLAN tour v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. 

zákazníkem uvedenou jinou kontaktní adresu pouze za účelem uzavírání smluv o zájezdu se zákazníky a jejich předávání 

zastoupenému pro účely uskutečňování podnikatelské činnosti CK SLAN tour, a to pouze v rozsahu a za podmínek 

stanovených mu touto smlouvou. Zpracováním osobních údajů obchodním zástupcem podle této smlouvy se rozumí 

předávání (příp. uchovávání a likvidace) osobních údajů o zákaznících a případně dalších účastnících smlouvy uzavřené 

jménem a na účet CK SLAN tour. 

4. Obchodní zástupce je při zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení odst. 3 tohoto článku smlouvy povinen dodržovat 

povinnosti stanovené v citovaném zákoně, a to zejména zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje: je povinen 

ověřovat, zda jsou údaje pravdivé a přesné, uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování, neshromažďovat osobní údaje v jiném rozsahu a k jinému než touto smlouvou stanovenému účelu, nesdružovat 

osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

5. Obchodní zástupce prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních 

údajů, tj. zejména: 

a) Počítačové bezpečnosti, tzn. že bude ke zpracování osobních údajů používat takové technické a programové 

prostředky, které neumožňují zneužití osobních údajů. 

b) Bezpečnosti pro zpracování osobních údajů jinými prostředky než automatizovaně. Tzn., že zpracovávání osobních 

údajů takovými prostředky bude technicky i organizačně zajištěno před možností zneužití osobních údajů, tj. 

zamezen přístup k osobním údajům neoprávněným osobám. 

c) Komunikační bezpečnosti, že bude dodržovat taková opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich 

přenosu telekomunikačními kanály či jiném způsobu předávání zastoupenému, jejichž povaha zaručuje vyloučení 

zneužití osobních údajů. 

d) Konkrétní místo, kde budou osobní údaje zpracovány, bude zabezpečeno před možností zneužití osobních údajů, 

tedy zamezen přístup k osobním údajům neoprávněným osobám. 

6. Obchodní zástupce je povinen ve smyslu § 33 odst. Zákona 101/2000 Sb. zpracovat a dokumentovat přijatá opatření 

k zajištění ochrany osobních údajů. 

7. Obchodní zástupce je povinen zpracovávat osobní údaje pouze k účelu, který stanovila CK SLAN tour v odst. 3 tohoto článku 

smlouvy. 

8. Obchodní zástupce se zavazuje všechny osobní údaje zákazníků a příp. dalších účastníků smlouvy o zájezdu uzavírané 

jménem a na účet CK SLAN tour, které mu byly poskytnuty v rámci realizace této smlouvy, protokolárně zlikvidovat kdykoli 

na pokyn CK SLAN tour. 

9. Obchodní zástupce je povinen při zpracování osobních údajů dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, 

zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

nebo osobního života subjektu údajů. 

10. Obchodní zástupce se zavazuje, že nebude získávat a ani zpracovávat citlivé údaje zákazníků příp. dalších účastníků smlouvy 

o zájezdu uzavírané jménem a na účet CK SLAN tour. 

11. Obchodní zástupce je povinen přijmout taková 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. 

12. Obchodní zástupce je povinen při zpracovávání osobních údajů zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, jakož i o 

všech bezpečnostních, technických, organizačních a jiných opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení a zneužití 

osobních údajů. Tuto povinnost mlčenlivosti je obchodní zástupce povinen zajistit i u svých zaměstnanců. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po skončení zpracovávání. 

                        

  ………………………………..                                                                                      …………………………………..                      

                                SLAN tour s.r.o.                                                                                                                 obchodní zástupce 


