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ŽÁDOST O INFORMACE

Vážení,

DUPONTI S.R.O.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
rc I 02809931
info@osobmdata.Cl
www O Obili Dala cz

jakožto provozovatelé největší české služby zajišťující vzory, publikace,
nástroje a poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě
mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a na spojené
služby.
V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude
účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
požádat o zpřístupnění následujících informaci:

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).

Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu
naklady@osobnidata.cz
Za jejich poskytnutí předem děkujeme.
S pozdravem,
I

Libor Vašíček, jednatel

OsobniData.cz I vzory I publikace I záznamy o zpracováníI garance I
VYBRANÉ DOKUMENTY ZDARMA - vzor zpracovatelské smlouvy, dohody o
důvěmcsti a vzory další dokumentace si lze zdarma vyzvednout na
www!QsobnlD~ nebo v naší skupiněna Facebooku.
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370 01 České Budějovice
tel.: 387 203 515
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V Homolích dne: 29. května 2018
Č.j. OÚH/498/18

DUPONTI S.R.O.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Sdělení k žádosti o informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 21.5.2018 Vám sdělujeme následující informace:
1. Výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů zajišťujeme externím poskytovatelem
služeb pověřence.
2. Pověřenci platíme 500 Kč bez DPH měsíčně.
3. Naše dosavadní náklady na uvedení obce do souladu s GDPR činí 26 tisíc Kč na nové
kartotéky.

4.
-

náklady na školení - O Kč (Jihočeský kraj zajistil školení pro obce zdarma),
náklady na přípravu právní dokumentace nám zatím nebyly vyfakturovány,
náklady na IT produkty a služby O Kč - stávající vyhovují.

S pozdravem

OBEC HOMOLI!
BudějovIckA 72

HcmoIe
S70 01 c..l5WljgvIge

Jitka Tlamsová
účetní

