OBEC VELKÁ POLOM
č.j. OVeP1735/2018

Velká Polom 29.05.2018

ROK 2018
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo
právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace zpracována: dne 28.05.2018, Nikola Vočadlová, referent obecního úřadu
Informace zveřejněna: dne 29.05.2018
Předmět žádosti:
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 na či jiných)
 náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je
v souladu s GDPR,
 náklady na Vaší organizaci na IT produkty a služby (s uvedením o jaké
produkty a služby se jednalo).

Poskytnutí informace:
Ad1) Externí poskytovatel
Ad2)

Jednorázová odměna v celkové výši 10.890,- Kč za implementaci Obecného
nařízení (do 24.5.2018) a poté měsíční paušální platba ve výši 726,- Kč .

Ad3) 19.000,- Kč.
Ad4) Náklady:
 školení týkající se GDPR činily 8.000,- Kč.
 sepis a přípravu právní dokumentace 11.000,- Kč
 IT produkty a služby dosud nebyly fakturovány
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