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V Praze dne 3, 9.2019

Věc: Žádosto poskytnutí informace Podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt: Starutární město Brno, městská část Brno-Bohunice
Brno-Bohunice, Dlouh á 3, 625 00 Brno
dále jen jako ,,Povinný subjekť'

Žadate].

Znění žádosti:

Vážení

ráda bych tímto přípisem požádala Povinný subjekt o poskytnutí informací dle zákona č. i06/1999 Sb.'

o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky:

1. Iah/m způsobem zajišťujete (pHp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s obecným

nařízením o ochraně osobních údajů Q.{ařÍzení EP a Rady (EI.I) 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. Zada|í jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího Hzení veřejnou zakázkt na dodávku služeb

spočívajících v poskycovťnÍ lzajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů?

4. V případě, že odpověď na otázku č' 2 a 3 je kladná, pak:

a' lJveďte termín (plánovaný termín), kdy a jakým způsobem bude zadávact'Hzení uveřejněno.

5. V případě, že odpověď na otázku č. 2 a 3 je kladná, pak:

a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s obecným nařízením o

ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad (městskou část), nebo í pro příspěvkové

organizace, v ámi zHzené?



6' V případě, že již máte vybraného dodavátele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i
vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo

dodavatele služby pověřence pro ochranu osobních údajů, pak:

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího Hzení veřejné zakázky?

c. |aká je cena' za kterou jsou tyto služby poskytovány?

d. Žaaam o zasláď veškeré smluvní dokumentace' na základě které jsou tyto služby vaší
organízaci poskytovány

Předem děkuji za kladné vytízení mé žádosti.

V úctě
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Poskytnutí informací dle
k informacím

zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu

Yážení,

na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informací dle zákona 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informaclm, ze dne 03'09 .2019, Vám sděluji následující:

Ad 1' Soulad zpracování osobních údajů s obecným nařízením o ochraně osobních
Údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 20161679) tzv. GDPR, je v rámci činností
vykonávaných MČ Brno-Bohunice, jako správcem, zajišt'ován plněním povinností
uloŽených GDPR a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů'
Plnění těchto povinností zajišt'ují zaměstnanci v rámci náplně svých pracovních
činnostÍ.

Ad 2. ÚvlČ Brno-Bohunice nezadal a ani neplánuje zadat veřejnou zakázku na
dodávku sluŽeb pro zajištění ochrany osobních údajů dle GDPR.

Ad 3' UMČ Brno-Bohunice nezadal a ani neplánuje zadat veřejnou zakázku na
dodávku sluŽeb spočívající v zajištění plnění činností pověřence pro ochranu
osobních údajů'

Ad 4. S ohledem na shora uvedené nelze poskytnout informace Ve smyslu otázek 4. až
6. Vaší Žádosti'

S pozdravem
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