Obec Karlík
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

25. listopadu 2019 í9:48
undisclosed-recipients:
Dotazník GDPR pro obce

Dobrý den,
jakožto studentka 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádám o poskytnutí informací prostřednictvím tohoto
dotazníku.
Dotazník, kde jednoduše vyplníte své odpovědi, naleznete v příloze. Otázky jsou koncipovány tak, aby
zabraly opravdu jen pár minut.
V případě jakéhokoliv problému mC neváhejte kontaktovat.
Děkuji za spolupráci.
S přáním hezkého dne,
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O!?iec Karlik
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Obec Karlík <urad@obeckarlik.cz>
27. listopadu 2019 16:21
RE: Dotazník GDPR pro obce

ÚŽ, :.ic KARLÍK

"ýčet iistu:
:"ôčet příioh a listů:,l
riné přílohy: ,l

Dobrý den,

E

Na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne
27.11.2019 formou vyplněnému dotazníku Vám sdělujeme, že odpověd'Vám byla poskytnuta prostřednictvím
dotazníku, který byl odeslán 27.11.2019.
S pozdravem

Jana Rážová
asistentka sta rostky
Obec Karlík
Karlická 1
Karlik
tel.: 257 711074

From:
Sent: Monday, November 25, 2019 7:48 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Dotazník GDPR pro obce

Dobrý den,
jakožto studentka 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací prostřednictvím tohoto
dotazníku.
Dotazník, kde jednoduše vyplníte své odpovědi, naleznete v příloze. Otázky jsou koncipovány tak, aby
zabraly opravdu jen pár minut.
V případě jakéhokoliv problému mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za spolupráci.
S přáním hezkého dne,
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Stránka č. l z 3

Dotazník - GDPR obcí a školských zařízení

Dotazník - GDPR obcí a školských
zařÍzení
Vážení,
jakožto studentka 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v
bych Vás ve
smyslu zákona č- 106/1999 Sb., o svobodMm příslupu k informacím ráda požádala o
pôskytnuti informa cl prostřednictvím tchoto dotaznľku.
Děkuji za spolupráci.

*Povinné pole

E-mailová adresa "
urad@obeckarlik,cz

jméno a přijmeni "
Jana Rážová

Název instituce veřejné správy "
' jedná se o orgány územní

školy a šk0l$ká 2äTKen(

Obec Karlik

Telefonní Číslo "
257711074

jakým způcobem VaCo organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu
osobních údajů? "
O

inCerním zaměstnancem

O

externím pqskytovatdém služeb pově?ence - fyzická osoba (QSVČ)

@

extarnim poskytovatekm služeb póvěřence - právnická osoba

O

emmim poskytovatdem služeb pověřence - zajišťuje jiná škola

O jiné:
Název firmy, která vykonává funkci pověřence pro Vaši organizaci "
SMS-služby, s. r. o.

Požádat o přistup pro Úpravy

hŮps://docs.google.conMforms/d/1XL51H570cvKSGPuMYu7Eic01Qyd3sxuSlBgS..,

27.11.2019
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Jaké nejvyšší dosažené vzděláni má Váš pověřenec pro ochranu osobních
údajů?
'v případě právnické osoby, prosfm, uveďte vzdělän( osoby, která přichází s Vaši organizaci nejwce do
styku.
O

vysokoškolské vzdělánlv právnÍDb|asti (alespoň titul Be.)

O

vysokoškolské vzdělánf v oblasti infDrmačnjch techno|cjgil' (alespoň titul Be.)

®

jiné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzděláni

O vzdělánI středoškolské

Na jak dlouhou dobu máte uzavřenou smlouvu s pověřencem? '
"specifikujte, prosím, kdylalo smlowa vyprší

do 24.5.2020 - pokud nebude vypovězena aute

Jaká je výše měsični odměny, která byla s pověřencem sjednána touto
smlouvou? "
600,· Kč

Kolik účelů zpracováni osobních údajů vedete v záznamech q činnostech
zpracováni ve smyslu Č!. 30 očist. 1 Neřízeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (GD?R) ? *

O O -10
O 11 -20
O 21 -30
31 a vice

Kdik žádosti subjektů osobních údajů o přístup k osobním údajům, výmaz
osobních Udaju, cimezeni zpracováni, námitek proti zpracováni (dle či. 15-21
Nařízeni Evropského parlamentu a Rady {EU) 201 6/6/9 - GL) PR) řešil váš
pověřenec od 26. 5. 2018 do 30. 9. 2019? "
"uveďte. prosím, celkový počet těchto žádosti

Q

Odeslat
Nikdy pies Formuláře Google nepodleite hesla.
Obsah není vytvořéR ani schvá1eR GoogleĚn. Nahkisit zneuŽiti· Smluvní podminlcy sIuZbV - Zásady' ochrany
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,n PoZádat o přistup pro úpravy

https://docs.google.coIn/fonns/d/1XL51H570cvKSGPhLMYu7Eic01Qyd3sxazSlBgS...

27.11.2019

