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Vážení,

jakožto provozovatelé největšíčeskéslužby zajišťujícívzory, publikace,
nástroje a poradensfuí pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě
mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a na spojené
služby.

v

této souvislosti a v souvislosti s nařízenímGDPR, které nabude
účinnosti25. května 2018, si Vás dovolujeme Ýe smyslu zákona
ó. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu l( informacím, v platném znéní,
požádat o zpřístu pněn í následuj ících nformaci:
i

1.

Jak Vaše organizace zajišt'uje výkon osoby pověřené ochranou
osobních údajů?
. Externím poskytovatelem služeb pověřence?
o lnterně, tj. prostřednictvím zaměstnanců vašíorganizace?

2.

Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

3.

Kolik korun (zaokrouhlenq na celé tisíce) Vaše organizace
vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdrženítéto
žádosti o informace) na uvedení Vašíorganizace do souladu s
GDPR ?

Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
náklady Vašíorganizace na školeníbýkajícíse GDPR (ať již
v rámci zvyšování kvalifikace čijiných);

l
.

.,

náklady

vašíorganizace na sepis

a

dokumentace, která je v souladu s GDPR;

náklady Vašíorganizace na

lT

příBravu práÝní

produkty

uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).

a

služby;(s

lnformace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu
Za jejich poskytnutí předem děkujeme.

S pozdravem,

Obecní úřad Hrubčice, Hrubčice L0,798 2L
obec.hrubcice@volny. cz,lD:4icbkf8, tel: 582 368 517

Věc : Odpověd'na žádost ze dne 22.5.2018
Ve smyslu zákona ó. 1O6t1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám
odpovídám na Vaše dotazy:

Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
Externím poskytovatelem služeb pověřence.'
2, Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
. Obchodnítajemství.
3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od
1,1.2017 do dne obdženítéto žádosti o informace) na uvedení Vašíorganizace do souladu s
GDPR ?
. Obchodnítajemství.
4. Kolik činily (z celkové óástky podle odpovědi na otázku 3)
. náklady Vašíorganizace na školenítýkajícíse GDPR (ať, již v rámci zvyšování kvalifikace ói
1. Jak

.

jiných);

. náklady Vašíorganizace nasepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;
. náklady Vašíorganizace na lT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a'služby)? 1''!'

.

Obchodní tajemsfuí

S pozdravem
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Milan Mlateček
starosta obce
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V Hrubčicíchdne 29.5.2018
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