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Zádost O INFORMACE

Váženi,
jakožto provozovatelé největší české služby zajišt'ujÍcÍ vzory, publikace,
nástroje a poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě
mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a na spojené
služby.
V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude
účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
požádat o zpřístupněnÍ nás|edujÍcÍch informaci:

1.

jak Vaše organizace zajišt'uje 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
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 ? 4c g'-"""- :" -

4.

Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)

náklady Vaší organizace na školeni týkající se gdpr (at' již """ '""
v rámci zvyšování kvalifikace či jiných); ,'ť"; 'C c' " ,
,
.;

·

náklady Vaši organizace na sepis a přípravu právní '
dokumentace, která je v souladu s GDPR; AC, '"" l'""--

·

náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s
uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).

Za jejich poskytnutí předem děkujeme.
S pozdravem,

dĽ?

,

·

Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu
naklady@osobnidata.cz
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OsobniData.cz l vzory l publikace l záznamy o zpracováni l garance l
VYBRANÉ DOKUMENTY ZDARMA - vzor zpracovatelské smlouvy, dohody o
důvěrnosti a vzory další dokumentace si lze zdarma vyzvednout na
www.OsobniOata.cz nebo v naši skupině na Facebooku.
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OBEC KARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz
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DUPONTI S. R. O.
Kaprova 42/14
110 00 Praha l

č.j. ouk-Z=/2018/op

Věc:

spis. zri. SZ-718/2018V

Karlíku dne 30.5.2018

Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")

Obec Karlík jako povinný subjekt dle § 2 odst. l, (dále také jako ,,povinný subjekt" nebo ,,Obec")
obdržela žádost spol. DUPONTI S.R.O., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 02809931, dále též
,, žádost" a ,,žadatel"), dne 22.5.2018, č.j. OUK-718/2018/DP, o poskytnuti informace týkající se
nákladů spojených s pověřencem ochrany osobních údajů.
Obec Karlík, tímto dle § 14 InfZ poskytuje žadatelem požadované informace:
Otázka Žadatele Č. l:
Jak Vaše organizace zajišt'uje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
Odpověď':
Naše obec zajišt'uje výkon osoby pověřené ochrannou osobních údajů prostřednictvím externího
poskytovatele služeb pověřence.

Otázka Žadatele Č. 2:
Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
Odpověď':
Měsíční výše odměny Činí 600 KČ + DPH.
Otázka Žadatele Č. 3:
Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od
1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedeni Vaší organizace do souladu s GDPR?

Odpověď:
11.760,- Kč

Otázka Žadatele Č. 4:
Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
a) náklady Vaší organizace na školení týkající se gdpr (at' již v rámci zvyšování kvalifikace
či jiných;
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IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

b) náklady Vaší organizace na sepiš a přípravu právní dokumentace, která je v souladu
S GDPR;
C) náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se
jednalo).
Odpověď:
Náklady Činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
a) náklady naší obce na školení týkající se gdpr (at' již v rámci zvyšování kvalifikace či
jiných - 870,- kč,
b) náklady naši obce na sepiš a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR 10.890,- Kč,
C) náklady naší obce na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo)
-O,- Kč

S pozdravem
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Ing. Marie Sommerová
Starostka obce Karlík

