SMLOUVA MEZI SPOLEČNÝMI SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘÍLOHA Č. 1 K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM KOMERČNÍCH PROJEKTŮ
která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást Obchodních podmínek komerčních projektů,
uzavřená podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen “GDPR“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen “Smlouva”):
A) Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8,
zastoupená Davidem Procházkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 317514
(dále jen “Donio.cz”)
B) Zakladatel Komerčního projektu
(dále jen „Zakladatel“)
(Zakladatel a Donio dále společně jako “Smluvní strany” nebo jednotlivě “Smluvní
strana”)
POJMY A DEFINICE
Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou
pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě (včetně příloh) používány v jednotném i
množném čísle v následujících významech:
Citlivé údaje

informace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný
čin, zdravotním stavu a sexuálním životě Subjektu údajů a
genetický údaj Subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický
údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci
Subjektu údajů;

Donio

platforma dostupná elektronicky na webových stránkách
www.donio.cz, kterou provozuje Donio.cz za účelem
poskytování Služeb; Donio je ve výlučném vlastnictví
Donio.cz;

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Komerční projekt

konkrétní záměr Zakladatele, pro který má Zakladatel zájem
získat peněžní prostředky ve formě Příspěvků od
Přispěvatelů;

Osobní údaj

jakékoli informace o Subjektu údajů, na jejichž základě jej lze
přímo či nepřímo identifikovat;

Obchodní podmínky

obchodní podmínky pro pořádání Komerčních projektů,
vydané Donio.cz, dostupné na platformě Donio;

Odměna

protihodnota
za poskytnutí Příspěvku nabízená a
poskytovaná Zakladatelem, kterou se zpravidla rozumí určitý
výrobek nebo služba, voucher, podobná poukázka na
budoucí spotřebu a/nebo “dobrý pocit” Přispěvatele;
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Příspěvek

převod peněžních prostředků z účtu Přispěvatele za účelem
jejich použití k financování Komerčního projektu;

Příspěvek na provoz

příspěvek Uživatele na provoz platformy Donio a fungování
Donio.cz, který je možné poskytnout současně s Příspěvkem
na Komerční projekt;

Přispěvatel

fyzická nebo právnická osoba, která poskytla Příspěvek na
určitý Komerční projekt;

Neúspěšný projekt

Komerční projekt, který nesplnil podmínky stanovené
Obchodními
podmínkami
pro
vyplacení
vybraných
peněžních prostředků Zakladateli; Komerční projekt je
vyhodnocen jako neúspěšný, pokud: (i) nezíská od
Přispěvatelů Příspěvky v hodnotě alespoň 25 % z Cílové
částky, která přesahuje 75 000 Kč / 50 % z Cílové částky, která
nepřesahuje 74 999 Kč, nebo (ii) naplní jinou podmínku
uvedenou v Obchodních podmínkách pro vyhodnocení jako
Neúspěšný projekt, nebo (iii) který byl z jiného důvodu
vyhodnocen Donio.cz jako Neúspěšný projekt.

Registrovaný uživatel

Uživatel Donio, kterému byl na základě úspěšné registrace
zřízen Uživatelský účet k Donio; Zakladatel musí být
Registrovaný uživatel;

Smlouva o spolupráci

smlouva o spolupráci při realizaci crowdfundingového
projektu uzavřená mezi Zakladatelem a Donio.cz za účelem
realizace Komerčního projektu Zakladatele;

Spolupráce

spolupráce mezi Zakladatelem a Donio.cz, prováděná na
základě Smlouvy o spolupráci, spočívající ve spolupráci
Smluvních stran při realizaci Komerčního projektu
Zakladatele.

Subjekty údajů

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde
Přispěvatele;

Úspěšný projekt

Komerční projekt zveřejněný na Donio, pro který byly ve
stanoveném termínu splněny podmínky dle Obchodních
podmínek pro vyplacení vybraných peněžních prostředků
Zakladateli; Komerční projekt je vyhodnocen jako úspěšný,
pokud získá od Přispěvatelů Příspěvky v hodnotě alespoň 25
% z Cílové částky;

Uživatelé

jakýkoliv návštěvník Donio, fyzická či právnická osoba, která
jakkoliv využívá Službu, zejména půjde o Zakladatele nebo
Přispěvatele;

Uživatelský účet

účet k Donio, zřízený na základě Obchodních podmínek, či
na základě Podmínek používání služby Donio dostupných na
platformě Donio, výlučně za účelem užívání Služby buď na
základě registrace Uživatele, či prostřednictvím účtu
Uživatele na sociální síti Facebook po kliknutí na tlačítko
„Přihlášení přes facebook“; Zakladatel musí mít zřízený
Uživatelský účet; Přispěvatel může mít zřízený Uživatelský
účet;

Zakladatel

fyzická nebo právnická osoba, na základě jejíhož návrhu
pořádá Donio.cz Komerční projekt, za účelem vybrání
peněžních příspěvků na dosažení účelu takového
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Komerčního projektu; Zakladatel může být rovněž osoba
povinná poskytnout Přispěvateli Odměnu;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
a) Zakladatel se rozhodl využít Služeb Donio.cz a založit si prostřednictvím platformy
Donio crowdfundingový Komerční projekt, přičemž za tímto účelem uzavřel s
Donio.cz Smlouvu o spolupráci, jejíž je tato Smlouva součástí;
b) Donio.cz umožňuje Zakladateli prostřednictvím platformy Donio realizovat
crowdfundingový Komerční projekt, přičemž za tímto účelem uzavřel s Donio.cz
Smlouvu o spolupráci, jejíž je tato Smlouva součástí;
c) Zakladatel i Donio.cz potřebují za účelem realizace Komerčního projektu
Zakladatele získávat a sdílet Osobní údaje jednotlivých Přispěvatelů, a jsou tak v
postavení společných správců dle čl. 26 GDPR;
d) se Smluvní strany dohodly na následujících podmínkách této Smlouvy.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Společný cíl Smluvních stran. Smluvní strany na základě Smlouvy o spolupráci
vzájemně spolupracují při realizaci Komerčního projektu Zakladatele, prostřednictvím
platformy Donio. Za tímto účelem mají Smluvní strany zájem na sdílení Osobních
údajů Přispěvatelů na Komerční projekt a jsou tak v postavení společných správců dle
čl. 26 GDPR.

1.2.

Účel Smlouvy. Za účelem transparentního stanovení pravidel a podmínek pro
zajištění požadované úrovně ochrany a zabezpečení předávaných a zpracovávaných
Osobních údajů a za účelem vymezení odpovědnosti Smluvních stran za zpracování
Osobních údajů v rámci Spolupráce, uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

2.
2.1.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ
Rozsah zpracování. Smluvní strany si za účelem realizace Spolupráce vzájemně
předávají a dále zpracovávají tyto Osobní údaje o Přispěvatelích: ,
-

jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (pokud si přeje Přispěvatel vystavit
potvrzení o daru);

-

kontaktní údaje, pokud je Přispěvatel sdělí (zejména e-mail),

-

výše Příspěvku,

-

poznámka k Příspěvku,

-

bankovní údaje (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci Příspěvku pokud jde
o bezhotovostní platbu),

-

Přispěvatelem zvolená Odměna.

2.2.

Rozsah zpracování Citlivých údajů. Citlivé údaje si Smluvní strany v rámci Spolupráce
nepředávají, ani je nijak jinak vzájemně nezpracovávají, ani neprobíhá žádné
profilování.

2.3.

Databáze. Smluvní strany společně tvoří společnou databázi kontaktů subjektů údajů,
kteří skrze Donio přispěli na Komerční projekt. Smluvní strany rozesílají Přispěvatelům
sdělení o výsledcích a průběhu Komerčního projektu.

3.
3.1.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SPOLUPRÁCE
Registrace k Donio. Pokud si Přispěvatel rozhodne registrovat Uživatelský účet,
poskytuje pro Donio.cz dobrovolně Osobní údaje (e-mail, heslo, popř. zjednodušené
přihlášení přes Facebook) zřízením uživatelského účtu na platformě Donio. Po
potvrzení registrace prostřednictvím e-mailu Přispěvatele může svůj profil doplnit o
tyto Osobní údaje: Jméno a příjmení nebo název společnosti, telefonní číslo, adresa,
IČO, datum narození.
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3.2.

Příspěvek na Komerční projekt. Donio.cz umožňuje jakémukoliv Uživateli (i
neregistrovanému) podpořit Komerční projekt zveřejněný na Donio. U
neregistrovaného Uživatele potřebuje Donio.cz pro zprocesování Příspěvku znát e-mail
a preferovaný způsob platby Uživatele.

3.3.

Potvrzení o poskytnutí Příspěvku. Pokud má Přispěvatel zájem o vystavení potvrzení
o Příspěvku pro daňové účely, vystavuje takové potvrzení Zakladatel na žádost
Přispěvatele. Za tímto účelem potřebuje Zakladatel zpracovávat a Smluvní strany si
předávají následující údaje o Přispěvateli: jméno a příjmení / název právnické osoby,
e-mailovou adresu, a výši Příspěvku.

3.4.

Potvrzení poskytnutí Příspěvku na provoz. Pokud Přispěvatel poskytnete Příspěvek
na provoz platformy Donio, vystavuje Donio.cz Přispěvateli na jeho žádost potvrzení o
poskytnutí Příspěvku na provoz. Za tímto účelem potřebuje Donio.cz zpracovávat a
Smluvní strany si předávají následující údaje o Přispěvateli: jméno, příjmení / název
právnické osoby, adresu, datum narození, výši příspěvku a případně i IČO.

3.5.

Poskytnutí Odměny. Pokud si Přispěvatel v rámci přispívání na určitý Komerční
projekt zvolí možnost získání konkrétní Odměny, je Zakladatel povinen po ukončení
Komerčního projektu (pokud byl označen jako Úspěšný projekt), poskytnout
Přispěvateli takovou Odměnu. Za tímto účelem potřebuje Zakladatel zpracovávat a
Smluvní strany si předávají následující údaje o Přispěvateli: jméno a příjmení / název
právnické osoby, adresu, kontaktní údaje a zvolenou Odměnu.

3.6.

Vrácení poskytnutého Příspěvku. V případě, že konkrétní Komerční projekt je
označen jako Neúspěšný projekt, Donio.cz obeznámí o této skutečnosti Přispěvatele a
vrátí jim peněžní prostředky ve výši poskytnutého Příspěvku. Za tímto účelem
potřebuje Donio.cz zpracovávat a Smluvní strany si předávají následující údaje o
Přispěvateli: jméno, příjmení / název právnické osoby, kontaktní údaje, výši Příspěvku a
způsob platby Příspěvku a související bankovní údaje.

3.7.

Komunikace s Přispěvateli. Jak Donio.cz, tak Zakladatel mají zájem na tom
kontaktovat Přispěvatele z důvodu informování o průběhu Komerčního projektu,
případně kvůli poskytnutí Odměny či vrácení Příspěvků. Za tímto účelem potřebují
Smluvní zpracovávat a předávat si následující údaje o Přispěvateli: jméno, příjmení /
název právnické osoby, kontaktní údaje (zejména e-mail).

3.8.

Obchodní sdělení. Každá ze Stran odpovídá za dodržení podmínek § 7 zákona
č. 480/2001 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, pro případ, že se rozhodne využít Osobní údaje (e-mail Dárce) za
účelem rozesílky obchodního sdělení.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1.

Mlčenlivost. Smluvní strany jsou povinny zachovávat o zpracovávaných Osobních
údajích mlčenlivost. Smluvní strany zajistí, aby jejich zaměstnanci i další osoby byli v
souladu s platnými právními predpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných
následcích pro případ porušení této povinnosti.

4.2.

Informační povinnost. Každá ze Smluvních stran zajišťuje informační povinnost vůči
Subjektům údajů ve smyslu čl. 12 a 14 GDPR, pokud jí k tomu vznikne povinnost.

4.3.

Poskytování součinnosti. Smluvní strana je povinna kdykoliv na výzvu druhé Smluvní
strany poskytnout požadovanou součinnost týkající se Osobních údajů
zpracovávaných dle této Smlouvy.

4.4.

Žádosti. Žádost subjektu osobních údajů podanou ve smyslu čl. 15 až 23 GDPR (např.
žádost na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádost o opravu nesprávně
zpracovávaných osobních údajů, žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů
nebo žádost o omezení zpracování osobních údajů) vypořádá a informace poskytne
vždy ta Smluvní strana, které je žádost doručena. Smluvní strany jsou povinny si
navzájem poskytnout součinnost za účelem vyřízení žádosti. Veškeré žádosti budou
vyřízeny do 30 dnů od jejich obdržení.
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4.5.

Bezpečnostní incident. V případě, že dojde ke vzniku bezpečnostního incidentu dle
čl. 33 a 34 GDPR, je jej povinna hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů Smluvní
strana, která se o vzniku takového incidentu dozvěděla jako první. Smluvní strany
jsou povinny si poskytnout součinnost při ohlašování bezpečnostního incidentu.
Smluvní strana je povinna v ohlášení uvést druhou Smluvní stranu, jakožto společného
správce. Smluvní strana ohlašující vzniklý bezpečnostní incident je povinna druhé
Smluvní straně nahlásit, že se dozvěděla o bezpečnostním incidentu do 24 hodin od
jeho vzniku.

4.6.

Odpovědnost za škodu. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde k porušení
právních povinnosti vyplývajících z GDPR nebo jiného souvisejícího předpisu, odpovídá
za škodu vzniklou Subjektům údajů ta Smluvní strana, která zapříčinila vznik takové
škody. Pro vyloučení veškerých pochybností se má za to, že škodu zapříčinila ta
Smluvní strana během jejíž činnosti, dle čl. 3 této Smlouvy škoda vznikla (tedy pokud
vznikla škoda např. během vypořádání Odměny, odpovídá za takovou škodu
Zakladatel). Odpovědnost Smluvních stran vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů se
řídí příslušnými ustanoveními GDPR nebo jinými souvisejícími předpisy.

4.7.

Zabezpečení Osobních údajů. Smluvní strany se zavazují udržovat takovou úroveň
technických a organizačních opatření, aby bylo minimalizováno riziko vzniku
bezpečnostního incidentu. Jedná se především, nikoliv však výhradně o pravidelné
zálohování dat, aktualizaci antivirových softwarových systémů, šifrování dat, omezení
přístupu k Osobním údajům, mlčenlivost zaměstnanců, pravidelné školení
zaměstnanců.

4.8.

Prostředky zabezpečení Osobních údajů. Za účelem naplnění požadavku uvedeného
v odst. 4.7 této smlouvy Smluvní strany přijaly a zavazují se udržovat alespoň
následující opatření:
4.8.1. písemnosti a digitální záznamová média, která obsahují Osobní údaje, musí být
uložena výhradně v uzamykatelných prostorách Smluvní strany, to platí i pro
kopie písemností obsahující Osobní údaje;
4.8.2. na pracovišti Smluvní strany je povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti práce
včetně požárních a poplachových pravidel tak, aby nedošlo ke zničení
uložených písemností a digitálních záznamových médií v důsledku požáru,
potopy nebo jiné havárie;
4.8.3. přístup k Osobním údajům bude umožněn výlučně omezenému počtu
pověřených osob Smluvní strany, které budou v pracovněprávním či jiném
obdobném smluvním poměru ke Smluvní straně, budou předem seznámeny s
povahou, rozsahem a účelem zpracování Osobních údajů a budou povinny
zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se
zpřístupněním Osobních údajů;
4.8.4. Osobní údaje uložené v pracovních počítačích zaměstnanců nebo osob v
obdobném postavení ke Smluvní straně, musí být zabezpečeny před volným
přístupem neoprávněných osob prostřednictvím povinné autentizace, platí
zákaz sdělení nebo zpřístupnění autentizačních údajů pověřených osob
Smluvní strany třetí osobě;
4.8.5. Osobní údaje budou pověřeným osobám Smluvní strany zpřístupněny pouze v
rozsahu nezbytném pro realizaci Spolupráce;
4.8.6. zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti zpracovávaných
Osobních údajů Smluvní stranou, zavedená opatření a jejich korektní fungování
bude daná Smluvní strana pravidelně kontrolovat;
4.8.7. schopnost Smluvní strany obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim
včas v případě fyzických či technických incidentů, a to zejména pravidelným
zálohováním;
4.8.8. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
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4.8.9. odpovídající antivirová ochrana při zpracování Osobních údajů v rámci
informačního systému;
4.8.10. šifrovaný přenos zpracovávaných
informačního systému; a

Osobních

údajů

v

rámci

užívaného

4.8.11. servery se zpracovanými Osobními údaji umístěny v uzamčené serverovně
nebo zabezpečeném cloudovém úložišti.
4.9.

5.

Předávání Osobních údajů. Smluvní strany se zavazují předávat si Osobní údaje
pouze za účely stanovené dle čl. 3 této Smlouvy a to prostřednictvím zabezpečených
šifrovacích systémů, vytvořených za účelem bezpečného předávání osobních údajů.
Pokud dojde k předání Osobních údajů jiným, nezabezpečeným způsobem (např.
prostřednictvím e-mailu), odpovídá za případnou vzniklou škodu Smluvní strana, která
takovým způsobem Osobní údaje předala.
TRVÁNÍ SMLOUVY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Doba trvání Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Spolupráce.

5.2.

Odstoupení od Smlouvy. Kterákoli ze Smluvních stran může od této Smlouvy
odstoupit za podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci. Odstoupením od této
Smlouvy však dojde i k ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o spolupráci.

5.3.

Úplné znění. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci
předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné
ve věci předmětu této Smlouvy.

5.4.

Změny Smlouvy. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy musí být uzavřeny v
písemné formě a podepsány oběma Smluvními stranami. Přílohy, na které se ve
Smlouvě odkazuje, tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5.5.

Oddělitelnost a salvátorské ujednání. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této
Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude toto mít vliv na
platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od
Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení
chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým
obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo
nevynutitelnému ustanovení.

5.6.

Účinky Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem uzavření
smluvního vztahu mezi Donio.cz a Zakladatelem podle Podmínek Donio.
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