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 21. května 2018, kde žádáte o zpřístupnění informací na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to
informace:
1. 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).
Vám poskytujeme následující informace:
1. Město Hustopeče zajišťuje výkon pověřence pro ochranou osobních údajů interně, tj.
vlastním kmenovým zaměstnancem v rámci jeho pracovní náplně.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že výkon pověřence pro ochranu osobních údajů je zajištěn
v rámci části pracovní náplně zaměstnancem Města Hustopeče, nebyla výše odměny
samostatně sjednána.
3. Město Hustopeče vynaložilo v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této
žádosti o informace) na uvedení naší organizace do souladu s GDPR) celkem 49.000,-Kč,


Náklady Města Hustopeče na školení zaměstnanců a školení osoby pověřence
týkající se GDPR činily 390,-Kč/ na jednoho účastníka školení, tj. celková částka
v rámci Města Hustopeče činila 49.000,-Kč.



Město Hustopeče nemělo se sepisováním a přípravou právní dokumentace, která je v
souladu s GDPR, žádné finanční náklady, neboť celá dokumentace je zpracována
vlastními zaměstnanci správce (Města Hustopeče) v rámci běžné pracovní činnosti.



IT produkty a služby jsou v rámci Města Hustopeče zajišťovány vlastními
zaměstnanci v rámci pracovních náplní. Se zajištěním souladu s GDPR nebyly do
dnešního dne Městem Hustopeče vynaloženy žádné finanční prostředky.
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