Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Police nad Metují obdrželo dne 1. 2. 2016 vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci souladu námi
prováděného zpracování osobních údajů s GDPR.
Odpovědi na Vaše otázky jsou následující:

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?

V současné době pracujeme na detailním rozboru toho, jak je na našem MěÚ nakládáno s osobními údaji.
Tyto informace umožní zjistit, jaké změny a novinky je nutné v rámci úřadu zavést, aby zpracování osobních
údajů probíhalo v souladu s Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679. Následně předpokládáme zpracování
vstupní a rozdílová analýza dopadů GDPR na činnost MěÚ a jako třetí etapu vypracování plánu
implementace GDPR.

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?

Neplánujeme vyhlašovat výběrové řízení na dodávku služeb v uvedené oblasti. Vzhledem k tomu, že se
jedná o nižší částky, poptali jsme v souladu s naší vnitřní směrnicí uvedené služby u firmy, doporučené nám
našim dodavatelem výpočetní techniky.

3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
---

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?

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?

Dodavatelem služeb pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů je firma ICT plus
s.r.o.
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
Nebyl, neboť radou města schválená směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nám
umožňuje zadat zakázku s předpokládanou cenou do 50 tis. Kč přímo bez výběrového řízení přímým
nákupem, písemnou objednávkou, popř. písemně uzavřenou smlouvou.

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
Předběžně dohodnutá částka za zpracování I. etapy - vstupního auditu činí 17 500 Kč + DPH.

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci
poskytovány.

V tuto chvíli ještě nemáme uzavřenu příslušnou smlouvu.
Ing. Pavel Pohner
tajemník
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