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V Bohušově dne 8. 10. 2019

Zdravím,

Věc: Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

Dne 25. 9. 2019 pod spis.značkou 84.1

na obecní úřad Bohušov byla dne 25. 9. 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutíinformacÍ dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (lnfZ), ve které žádáte o
poskytnutí níže uvedených informací, a to:

1. jaká byla v rámci Vašeho úřadu a pro Vámi zřizované organizace celková cena za
implementaci GDPR.

2. Prosím o zasláni kopii všech smluv souvisejÍcÍch se zavedením GDPR na Vašem
úřadě a pro Vámi zřizované organizace (analýzy, školeni zaměstnanců, další
souvÍsejÍcÍ činnosti).

3. jakým způsobem je na Vašem úřadě zřízen pověřenec GDPR?
(interně/externě/kombinace)

a. Pokud interně, jde-li o stávajici či nově vytvořené úvazky + počet těchto
úvazků a jejich náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a
pokud i jiné agendě, z kolika procent se věnuji činnosti pověřence.

b. Pokud externě, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí
pověřenec zřízen a proplácen.

4. je-li zřízen zvláštní pověřenec GDPR pro Vámi zřizované organizace, pak Vás
prosím o tuto informaci, případně o informaci, že máte stejného pověřence pro úřad i
pro zřizované organizace.



. Pokud je pověřenec GDPR pro zřizované organizace zřízen zvlášť', pak prosímo informaci, je-li zřízen interně či externě.
i. U interního prosím o informaci, jde-li o stávajÍcÍ či nově

vytvořené úvazky " počet těchto úvazků a jejich případná náplň práce,
tj. věnuji-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné agendě, z
kolika procent se věnuji činnosti pověřence.

ii. U externího, prosím o kopii všech smluv, na základě
kterých je externí pověřenec zřízen a proplácen.

jakožto povinný subjekt dle §2 odst. 1lnfZ Vám sdělujeme následujIcŕ

K bodu Č. 1, 2 a 3: Obci zajišťuje služby pověřence OSO Mikroregion Krnovsko, kterého je obec
Bohušov členem. Služby jsou poskytovány na základě dodatku ke stanovám svazku, viz. příloha
Dodatek, rozhodnutí valné hromady svazku, viz. příloha Zápis a poptávkového formuláře, viz. příloha
Formulář pro zájemce.

Služby jsou poskytovány od 1. března 2018 a zahrnuji komplexní řešeni této problematiky, tzn.
implementaci GDPR, školeni, tvorba a aktualizace směrnic, tvorba a aktualizace záznamů o
zpracování, řešení případů porušeni a další souvÍsejÍcÍ činnosti. Celkovou cenu za implementaci nelze
přesně stanovit, jelikož služby jsou poskytovány paušálně (měsíčně), přičemž cena v roce 2018 činila
1 295 Kč/měsíc (od 1. července 2019 z důvodu končÍcÍho projektu SMO ČR bylo nutné dofinancovat
dotovanou částku, a proto došlo k navýšeni na 1 500 KČ/měsíc), viz. přílohy Faktury (úhrada se
provádí jednou ročně).

K bodu č. 4: Není zřízen zvláštni pověřenec pro námi zřizované organizace.

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne

jarmila Schnaubeltová, starostka
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