Žádost:
Dne 22. 5. 2018 byla Obecnímu úřadu ve Svojšíně doručena žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), kterou se žadatel domáhal informací o Obcí Svojšín
vynaložených nákladech a dalších informací souvisejících s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (GDPR):

1)
2)
3)

4)
a)
b)
c)

Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou
osobních údajů?
Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
Kolik korun 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?
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 či 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).

Vyřízení žádosti:
Dne 25. 5. 2018 povinný subjekt poskytl na základě žádosti následující informace:
ad 1) Externím poskytovatelem služeb pověřence.
ad 2) Měsíční paušální platba ve výši 600,- Kč. K účtované ceně bude
připočteno DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
ad 3) 10 890,- Kč.
ad 4) Školení týkající se GDPR a sepis a příprava právní dokumentace byly
součástí balíčku služeb implementace Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, který dále zahrnoval např. osobní kontroly souladu s GDPR na obecním
úřadě, doporučení nápravných opatření k zajištění souladu s GDPR
a poskytování konzultací v průběhu celé implementace.
Celkové náklady na službu implementace GDPR za období od 1. 1. 2017 do 22.
5. 2018 činily 10 890,- Kč. Z výše uvedeného důvodu není možné je blíže členit.
Náklady na IT produkty a služby v souvislosti s GDPR za období od 1. 1. 2017
do 22. 5. 2018 naší obci nevznikly.

