
 
 
 
KAMIKA TRADING, s.r.o. 
Holečkova 619/59 
150 00  Praha 5 
 
IDS: kguwmyz 
 
Čj. LB-634/2018-VNI-DB                                                V Lázních Bělohradě dne 06.02.2018 
 
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Lázně Bělohrad obdrželo dne 1.2.2018 vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), 
v níž se domáháte poskytnutí informací následovně: 
 
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? 

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? 

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? 
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby 

vaší organizaci poskytovány. 
 

K této žádosti poskytujeme následující informace: 

ad 1) Dle metodického vedení MV ČR a krajského úřadu analyzujeme výskyt a nakládání 
s osobními daty v jednotlivých agendách samostatné a přenesené působnosti. Následně 
s využitím vzorových dokumentů publikovaných Svazem obcí a měst budeme aktualizovat 
vnitřní předpisy k zajištění ochrany nakládání s osobními daty. Plánujeme, že osobu 
pověřence nám bude zajišťovat stávající externí právní zástupce města na základě rozšíření 
smlouvy o právním zastoupení. 
ad 2) Ne. 
ad 5) Nemáme. 
 



 
 
 
 
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na internetové stránce města. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Karel Nohejl 
tajemník úřadu 


		2018-02-06T09:20:09+0000
	Ing. Karel Nohejl




