DOHODA SPOLEČNÝCH PROVOZOVATELŮ
uzavřená v souladu s článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016
o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým
sa ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
(dále jen „Dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY:
PROVOZOVATEL 1:
Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.
Sídlo:
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha
IČO:
25029673
Registrovaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze; oddíl C; vložka 5663
Zastoupený:
Michalem Širokým
(dále i jako „Saint-Gobain“)
&
PROVOZOVATEL:
JAGA MEDIA, s.r.o.
Sídlo:
Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
IČO:
270 76 695
IČ DPH:
CZ27076695
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze; oddíl C; vložka 94517
Zastoupený:
(dále jen „JAGA“)

Mgr. Vladimírem Brutovským

(JAGA a Saint-Gobain dále společně i jako „Společní provozovatelé“)
Článek I
PŘEDMĚT DOHODY
1.1.

Předmětem této Dohody je úprava práv a povinností Společných provozovatelů, jakož i určení
příslušných odpovědností Společných provozovatelů za plnění povinností dle 26 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, v souvislosti s organizováním
semináře Efektivní a ekologické vytápění rodinných a bytových domů.
Článek II
SPOLEČNÝ ÚČEL A PROSTŘEDKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.
2.2.

Společní provozovatelé zpracovávají společně osobní údaje dotčených osob pro účel řádného
plnění smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené v souvislosti s účastí dotčených
osob na semináři, který organizuje Saint-Gobain a na který Jaga uskutečňuje nábor účastníků.
Společní provozovatelé za účelem blíže specifikovaným v bodě 2.1. tohoto článku zpracovávájí
osobní údaje o účastnících semináře v rozsahu (i.) jméno, (ii.) příjmení, (iii.) e-mailová adresa,
(iv.) země;
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Článek III
ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNÝCH PROVOZOVATELŮ
3.1.

Za správnost osobních údajů dle článku 5 odst. 1 písm. d) Nařízení odpovídá každý ze
Společných provozovatelů zvlášť.

3.2.

Společní provozovatelé jsou oprávněni získávat osobní údaje výlučně na společný účel a v
rozsahu, který je blíže specifikován v článku II této Dohody.

3.3.

Poskytování nebo sdílení osobních údajů mezi Společnými provozovateli se uskutečňuje
v písemné podobě, a to v listinné a/nebo elektronické formě.

3.4.

Společní provozovatelé jsou povinni přijmout přiměřená technická a organizační opatření
s cílem zajistit dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, které zpracovávají.

3.5.

Společní provozovatelé se dohodli, že:
3.5.1. kontaktním místem pro dotčené osoby jsou kontaktní údaje Saint-Gobain, přičemž
právo dotčené osoby uplatnit svá práva u JAGA tímto není dotčeno;
3.5.2. informace dle článku 13 a 14 Nařízení poskytne dotčeným osobám Saint-Gobain;
3.5.3. povinnosti a úlohy související s uplatněním práv dotčené osoby vůči Společným
provozovatelům bude plnit Saint-Gobain;
3.5.4. základní náležitosti této Dohody poskytne dotčeným osobám Saint-Gobain.

3.6.

Společní prvozovatelé se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při plnění povinností
dle této Dohody, Nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů, zejména pokud jde
o výkon práv dotčené osoby, plnění informační povinnosti vůči dotčeným osobám, při
vyhodnocování a oznamování bezpečnostních incidentů a při přijímání vhodných opatření
ochrany osobních údajů.
Článek IV
DOBA TRVÁNÍ DOHODY

4.1.

Tato Dohoda sa uzavírá na dobu určitou.

1.2.

Dohoda zaniká momentem řádného splnění všech povinností Společných provozovatelů
v souvislosti s organizováním semináře Saint-Gobain.
Článek V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Práva a povinnosti touto Dohodou neupravené se řídí Nařízením.

5.2.

Společní provozovatelé si Dohodu přečetli, její ustanovení jsou jim srozumitelná, přičemž
dostatečně určitým způsobem vyjadřují svobodnou a vážnou vůli Společných provozovatelů.

5.3.

Jakékoli změny Dohody lze vykonat výlučně písemnou dohodou Společných provozovatelů
písemnými dodatky k Dohodě.

5.4.

Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý Společný provozovatel obdrží jeden
stejnopis.
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5.5.

Dohoda je platná a účinná okamžikem jejího podpisu Společnými provozovateli.
* * * * *
V ........................, dne ......................

V ........................, dne ......................

.....................................................
Saint-Gobain
Michal Široký – marketing manager

.....................................................
JAGA MEDIA
v.z. Mgr. Vladimír Brutovský – ředitel
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