MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
STAROSTKA

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

na základě Vaší žádosti ze dne 30.11.2017, kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to informace:
1. Jakým způsobem zajišťujete / hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů?
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní
služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů?
3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?
4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním
obvodu?
Vám poskytujeme následující informace:
1. Město Hustopeče zajistí soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů zejména důslednou implementací obecného nařízení do všech vnitřních
předpisů, včetně aktualizace vnitřní směrnice na ochranu osobních údajů tj. vytvořením
koncepce na ochranu osobních údajů (organizační i technické zabezpečení zpracování
osobních údajů). V současnosti probíhá důkladná analýza všech procesů, kde dochází ke
zpracování osobních údajů. Dále probíhá zpracování podkladů pro tvorbu „Záznamů o
činnostech zpracování“, viz ustanovení článku 23 směrnice. Konkrétní kroky při
implementaci „Obecného nařízení“ do praxe naší organizace jsou konzultovány při
pravidelných pracovních setkáních jak s metodiky MVČR, Svazem měst a obcí, tak i
dozorovým orgánem.
2. Město Hustopeče nezadalo a ani neplánuje zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou
zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací „Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů“.
3. Město Hustopeče je zřizovatelem celkem šesti příspěvkových organizací. Jedná se o dvě
základní školy, dvě mateřské školy, sportovní zařízení a centra volného času.
4. Město Hustopeče jako obec s rozšířenou působností neimplementujete ani neplánuje
implementovat „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ pro ostatní obce případně
společně s ostatními obcemi ve svém správním obvodu. V rámci svého správního obvodu
pouze poskytuje metodickou podporu v rámci problematiky GDPR.
PaedDr. Hana Potměšilová
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