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Smlouva 
uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
 
Poskytovatel: 
Obchodní firma: ISSA CZECH s.r.o.    Sídlo: Hrušovská 3203/13, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 
IČ: 25381920    DIČ: CZ25381920 
Spisová značka: C 16351 vedená u Krajského soudu v Ostravě    Datum zápisu: 26. září 1997 
dále jen poskytovatel 
 
Uživatel: 
Obchodní firma nebo fyzická osoba potvrzující tuto smlouvu prostřednictvím formuláře na webu gdpr-system.cz 
dále jen uživatel 
 
 
v tomto znění 
 
 
1. Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat provoz webového softwarového systému GDPR-SYSTEM.CZ. Tento 

systém slouží pro evidenci základních údajů a dokumentace související se zajištěním ochrany evidovaných osobních 
údajů v souladu s legislativou GDPR (General Data Protection Regulation, česky: Regulace ochrany bezpečnosti 
osobních údajů, dále jen GDPR). 

2. Systém GDPR-SYSTEM.CZ obsahuje agendy: Místa evidence osobních údajů, Rizika, Opatření, Kontakty, Subjekty 
údajů, Incidenty, GDPR informace a ostatní související obecné funkce jako je např. změna hesla nebo logy. 

3. Vlastníkem obsahu databáze je uživatel a má v systému možnost využívat export dat do běžně používaného formátu pro 
MS Excel. Tato funkce poskytuje uživateli možnost zálohování dat mimo systém GDPR-SYSTEM.CZ. 

4. Poskytováním systému GDPR-SYSTEM.CZ se rozumí poskytnutí webové URL adresy a přístupových údajů, přes které 
se uživatel přihlásí do funkčního systému s příslušnými právy pro možnost využívání systému. Výchozí poskytnutí 
obsahuje prázdnou databázi. 

5. Poskytovatel se zavazuje, že poskytovaný systém bude přístupný uživateli minimálně po sjednanou dobu. Uživatel má 
možnost objednat a předplatit si službu na libovolný počet měsíců. 

6. Časový rozsah a charakter poskytované služby je definován v dokumentu „Výzva k úhradě zálohy“ za poskytovanou 
službu. Tento dokument „Výzva k úhradě zálohy“ za poskytovanou službu je posílán uživateli na emailovou adresu, 
kterou uživatel uvedl v objednávce prostřednictvím formuláře na webu gdpr-system.cz. 

7. Uživatel souhlasí s cenami uvedenými v ceníku na webu gdpr-system.cz 

8. Uživatel potvrzuje svou závaznou objednávku na poskytování služby (kterou vyplnil ve formuláři na webu gdpr-system.cz) 
úhradou částky dle dokumentu „Výzva k úhradě zálohy“. 

9. Poskytovatel se zavazuje, že předmět plnění této smlouvy bude prováděn s odbornou péčí, nutnou k plnění předmětu 
plnění této smlouvy. 

10. Za věcnou a jazykovou správnost a za průběžnou aktualizaci dat nese odpovědnost uživatel. Uživatel se zavazuje zajistit, 
aby obsahová stránka dat nebyla v rozporu s normami sítě Internet a právním řádem ČR. 

11. Uživatel a poskytovatel si vzájemně odpovídají za případné škody, které způsobí jeden druhému úmyslně, nebo 
zanedbáním povinností vyplývající z této smlouvy. Odpovědnost za škody nezaniká ukončením poskytování předmětu 
plnění a nezahrnuje případné škody způsobené omezenou provozuschopností používaných technických a programových 
prostředků. 

12. Pokud to bude pro splnění závazků poskytovatele stanovených v předmětu plnění smlouvy potřebné, dodá uživatel 
poskytovateli potřebné materiály pro plnění závazků této smlouvy. 

13. Cena za plnění poskytování předmětu smlouvy je vždy stanovena v aktuálním dokumentu „Výzva k úhradě zálohy“. 
Uhrazením tohoto dokumentu „Výzva k úhradě zálohy“ uživatel závazně potvrzuje objednávku, souhlasí s uhrazenou 
cenou a ujednáním v této smlouvě. 

14. Platby za předmět plnění jsou prováděny na základě dokumentu „Výzva k úhradě zálohy“ vystaveným poskytovatelem. 
Poskytovatel je povinen neprodleně po přijetí platby vystavit dokument „Daňový doklad z přijaté platby“ a zaslat jej na 
emailovou adresu uvedenou ve formuláři objednávky na webu gdpr.system.cz. 

15. Měna pro platby za předmět plnění je stanovena na Kč / CZK. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem úhrady dokumentu “Výzva k úhradě zálohy“. 

17. Místem plnění této smlouvy je sídlo poskytovatele. 

18. Poskytovatel odpovídá za případné vady předmětu plnění smlouvy v souladu s platnou právní úpravou.  

19. Pokud nejsou závazky smluvních stran výslovně upraveny touto smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními Obchodního 
zákoníku.  

20. Obě strany prohlašují, že se seznámily s úplným zněním smlouvy a že všechna ustanovení jsou jim srozumitelná. 


