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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 153 

Aplikace GDPR v systému OPUSCARD/IDOL - změna vydavatele elektronických 

peněžních prostředků 

 

Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

další postup v aplikaci GDPR do systému OPUSCARD/IDOL v rámci kterého bude: 

      1. zajištěno ukončení vydávání elektronických peněžních prostředků kmenovými 

dopravci, načež bude správou elektronických peněženek pověřena společnost 

KORID LK, spol. s r.o., 

      2. uzavřena se společností KORID LK, spol. s r.o. coby zpracovatelem smlouva o 

zpracování osobních údajů, v níž jí bude dáno obecné povolení, aby zapojil do 

zpracování další zpracovatele (sub-zpracovatele) podle čl. 29 GDPR s tím, že o tom 

bude Liberecký kraj vždy předem informovat, 

      3. ukončena dohodou všech smluvních stran mnohostranná Smlouva o zpracování 

osobních údajů v IDOL č. OLP/2787/2013 ze dne 7. 1. 2014 a 

      4. realizována další doporučení ve vztahu k držiteli karty Opuscard, zejména 

sjednocení Žádostí o vydání karty, vyřazení povinně vyžadovaného čísla dokladu z 

Žádosti a  změna právního titulu zpracování osobních údajů z titulu „zpracování 

založené na souhlasu subjektů údajů“ na titul „zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ 

a  u k l á d á  

      a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 

zakázek připravit smluvní rámec pro zjednodušení systému OPUSCARD/IDOL v 

souladu se schváleným postupem uvedeným v bodě 1 a 3. 

Termín: 30. 06. 2018 

      b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit orgánům kraje návrh na 

uzavření smlouvy se společností KORID LK, spol. s r.o. coby zpracovatelem, ve 

věci zpracování osobních údajů v souladu se schváleným postupem uvedeným v 

bodě 2. 

Termín: 30. 08. 2018 
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