OBECNÍ ÚŘAD
ČESKÁ RYBNÁ
Tel.: 465 322 666
e-mail : ceskarybna@tyhan.cz

561 85 Česká Rybná
ZÁZNAM

o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Povinný subjekt zveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“) tento záznam o poskytnuté informaci:
Datum podání: 22. 5. 2018 k č. j. 222/2018
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
Obsah požadované informace:
Poskytnutí informací:
Jak Vaše organizace zajišťuje 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 ?
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)
• náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či
jiných);
• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;
• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se
jednalo).
Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou

Způsob vyřízení:
Zasláno elektronicky na emailovou adresu naklady@osobnidata.cz dne 30. 05. 2018 –
celkem 1 strana textu A4.
1) Výkon funkce pověřence bude zajišťovat svazek obcí, jehož je obec členem – Sdružení
obcí Orlicko, a to v souladu s Metodickým doporučením MV ČR.
2) Odměna pro pověřence bude řešena v rámci členského příspěvku.
3) 6 000,-Kč

4) Náklady na školení týkající se GDPR a přípravu právní dokumentace činily 5 214,-Kč.
Za poskytnutí informace nebyly účtovány náklady.
Žádost vyřizoval: Josef Vencl
*osobní údaj byl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, anonymizován.

