Příloha č. 3 Směrnice o ochraně osobních údajů

Obchodní společnost:
LU.PIN. s.r.o., se sídlem Konviktská 263/5, 110 00 Praha 1 Staré Město,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 112174
IČO: 27433072, DIČ: CZ27433072
za kterou jedná jednatel, pan Francesco Pinelli
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Pan/Paní:
xxxxxxxxxxxx
Datum narození: xxxxxxxxxxxxx
Bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zaměstnanec“)
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo samostatně „Smluvní strana“)
uzavřeli dnešního dne v souladu se Zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (dále jen „Zákoník
práce“) tento:
Dodatekx:
I. Předmět Dodatkux
•

Smluvní strany se dohodly, že znění článku VII. Smlouvy, který je nazván „OCHRANA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ se nahrazuje tímto novým zněním:
a) Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, o nichž
se dověděl v souvislosti s pracovním poměrem založeným Smlouvou. Zaměstnanec
nezpřístupní osobních údaje, o nichž se dověděl v souvislosti s pracovním poměrem
založeným Smlouvou, třetí osobě bez výslovného a písemného pokynu
Zaměstnavatele.
b) Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen se všemi vnitřními předpisy
Zaměstnavatele včetně vnitřních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména
Směrnicí o ochraně osobních údajů a jejich zpracovávání ze dne 15.05.2018.
c) Zaměstnanec prohlašuje, že bude dodržovat obecné zásady ochrany osobních údajů
a další požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající z obecně závazných
právních předpisů, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
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2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 (dále jen „GDPR“),
souvisejících právních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnavatele, zejména
Směrnicí o ochraně osobních údajů a jejich zpracovávání ze dne 15.05.2018.
d) Zaměstnanec se zavazuje podrobit se všech školení a přezkoušení znalostí v souladu
s pokyny Zaměstnavatele.
e) Zaměstnanec je povinen zpracovávat osobní údaje dle pokynů Zaměstnavatele.
f) Zaměstnanec prohlašuje, že byl jakožto subjekt údajů informován o všech
skutečnostech, na něž se vztahuje informační povinnost Zaměstnavatele dle čl. 13 a
14 GDPR a že si je vědom možnosti uplatnit svá práva, které mu GDPR přiznává.

•

Ve zbývajícím rozsahu je Smlouva Dodatkemx nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení
1. Dodatekx je sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze Smluvních stran.
2. Dodatekx nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem 25.05.2018.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatekx, který je projevem jejich vážné a
svobodné vůle přečetly, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne dd.mm.rrrr

…………………………………………….

…………………………………………

zaměstnanec

zaměstnavatel
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