rok 2018
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 7.2.2018 od fy KAMIKA TRADING,
s.r.o. Praha 5-Smíchov, IČ 247 70 078 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky, které mu byly dne 22.2.2018
prostřednictvím DS zaslány:
1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv.
GDPR?
Zajišťujeme vlastními zaměstnanci.
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku
služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?
Ne.
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové
organizace, zřízené vaší obcí?
5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace
(příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů, pak:
Administrativní část zajišťujeme vlastními zaměstnanci, technickou část (SW) přímou objednávkou.
Příspěvkové organizace si zajišťují souladnost ve vlastní působnosti.
a.
b.
c.
d.

Kdo je dodavatelem těchto služeb?
Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší
organizaci poskytovány.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 22.5.2018 od fy DUPONTI s.r.o.,
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 028 09 931 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky, které mu byly dne 6.6.2018
prostřednictvím e-mailu zaslány:
1. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních
údajů?
 Externím poskytovatelem služeb pověřence?
 Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (městský úřad) vynaložila v roce
2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší
organizace do souladu s GDPR?
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
 náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování
kvalifikace či jiných);
 náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu
s GDPR;
 náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby
se jednalo),
sdělujeme k jednotlivým bodům následující:
1.

-výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů je zajištěn u naší organizace interně, tj.
prostřednictvím zaměstnance naší organizace;

2.

-odměna s pověřencem byla sjednána ve výši 2.270,- Kč/měsíc;

3.

-celkové náklady na uvedení naší organizace do souladu s GDPR činí 175.918,- Kč;
z toho náklady naší organizace na:
 školení týkající se GDPR činily 3.388,- Kč;
 sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR – 0,- Kč;
 IT produkty a služby – 0,- Kč.

