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Vážená KAMIKO TRADEING, s.r.o.,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. vám na dotazy č. 1, 2 a 4 nemáme jakou informaci poskytnout.
Zákonné vymezení definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Dokument požadovaného
obsahu se v „našem držení“ nevyskytuje. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
Pokud se týká budoucích rozhodnutí v oblasti GDPR, pak vám jako novou informaci sděluji, že
zvažujeme možnost zadání veřejné zakázky za účelem analýzy souladu stávajícího stavu
s GDPRR, získání doporučení a návrhu implementace nápravných opatření pro podmínky
městského úřadu (event. i pro potřeby příspěvkových organizací, ale v případě školských zařízení
ze strany příslušného ministerstva existuje určitá metodika, tak to nemusí být řešeno v rámci
veřejné zakázky města). Implementace dopadů GDPR je předně otázkou interních norem
a procesů. Zadávací dokumentaci zatím nepřipravujeme. Součástí případné veřejné zakázky by
mohla být činnost pověřence pro ochranu osobních údajů.
Obce v našem správním území se o problematiku zajímají, ale naše město pro ně v tuto dobu
GDPR neimplementuje a ani není jistý úmysl tuto činnost vykonávat. Současně ale nemůžeme
vyloučit, že se tak někdy stane. Denně dostáváme několik nabídek na školení a služby v oblasti
GDPR, s těmito nabídkami se seznamujeme, stejně jako s názory jiných obecních úřadů. Konkrétní
odpovědi na vaše otázky ale dnes nemám.
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Vážení,
ráda bych tímto přípisem požádala Povinný subjekt o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky:
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?
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?
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:
a.

Kdo je dodavatelem těchto služeb?

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

