MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Ve Vodňanech dne 16.02.2018

Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) tento záznam o
poskytnuté informaci:
Datum podání: 05.02.2018

Žadatel: KAMIKA TRADING s.r.o., Praha 5, Holečkova 619/59

Obsah požadované informace: oblast GDPR
Žádost o poskytnutí následujících informací:

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?
Zpracování vstupní analýzy stavu ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení
Implementace opatření pro dosažení shody s Nařízením
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?
Zpracování vstupní analýzy stavu ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení bylo zadáno v souladu s vnitřní
směrnicí Města Vodňany (zakázka malého rozsahu)
Implementace opatření pro dosažení shody s Nařízením byla objednána u firmy, která zpracovala vstupní analýzu
(i zde jde o zakázku malého rozsahu).
3)
V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: A) Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude
zadávací řízení uveřejněno
Nejedná se o zadávací řízení s uveřejněním. Jde o zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s vnitřní směrnicí
Města Vodňany.
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?
Ano, I pro příspěvkové organizace zřizované Městem Vodňany.
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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.
Všechny relevantní informace k vašemu dotazu jsou veřejně přístupné v registru smluv.

Způsob vyřízení: dne 16.02.2018 byla odpověď zaslána elektronicky do datové schránky žadatele.
Za poskytnutí informací nebyla účtována úhrada nákladů.
Žádost vyřizovala:
Ing. Blanka Vykusová, manažerka kybernetické bezpečnosti městského úřadu- odbor správy majetku a investic,
Mgr. Pavla Smolová- tajemnice městského úřadu
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