Žádost č. INFO 17/2019 – Informace týkající se Implementace GDPR na našem úřadě
Informace poskytl:

10. 10. 2019 Mgr. Irena Longinová, odbor právní

Zveřejněno dne:

10. 10. 2019

Předmět žádosti:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací:
1. Jaká byla v rámci Vašeho úřadu a pro Vámi zřizované organizace celková cena za
implementaci GDPR.
2. Prosím o zaslání kopií všech smluv souvisejících se zavedením GDPR na Vašem
úřadě a pro Vámi zřizované organizace (analýzy, školení zaměstnanců, další
související činnosti).
3. Jakým způsobem je na Vašem úřadě zřízen pověřenec GDPR?
(interně/externě/kombinace)
a) Pokud interně, jde-li o stávající či nově vytvořené úvazky + počet těchto úvazů a
jejich náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné
agendě, z kolika procent se věnují činnosti pověřence.
b) Pokud externě, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí
pověřenec zřízení a proplácen.
4. Je-li zřízen zvláštní pověřenec GDPR pro Vámi zřizované organizace, pak Vás prosím
o tuto informaci, případně o informaci, že máte stejného pověřence pro úřad i pro
zřizované organizace. Pokud je pověřenec GDPR pro zřizované organizace zřízen
zvlášť, pak prosím o informaci, je-li zřízen interně či externě.
i.
U interního prosím o informaci, jde-li o stávající či nově vytvořené úvazky +
počet těchto úvazků a jejich případná náplň práce, tj. věnují-li se výhradně
činnosti pověřence, a pokud i jiné agendě, z kolika procent se věnují činnosti
pověřence.
ii.
U externího, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí
pověřenec zřízen a proplácen.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď ve znění:
1. Celková cena za Implementaci GDPR v rámci našeho úřadu a pro námi zřizované
organizace činila 423.500,- Kč (včetně DPH).
2. V příloze Vám zasíláme kopii smlouvy související se zavedením GDPR na našem
úřadě a v námi zřízených organizacích.
3. Na našem úřadě máme interního pověřence, kterým je 1 stávající zaměstnanec úřadu,
který se činnosti pověřence věnuje v rozsahu 50% náplně práce.
4. Pro námi zřizované organizace máme stejného pověřence jako úřad.

