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Vážení,
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 další služby.
V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude účinnosti tento pátek,
tj. 25.května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona

Č.

106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, v platném znění, požádat o zpřístupnění informací na dotazy
obsažené v příloze tohoto ernailu.
Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu
naklady@osobnidata.cz
Předem děkujeme,
Libor Vašíček, jednatel
DuPonti s.r.o.

If vou wish to unsubscribe from our newsletter,

click here

GD
vzorlJ, publikace
pomoc advokáta
nástroje

V Praze dne 21. května 2018

ŽÁDOST O INFORMACE

Vážení,

DUPONTI S.R.O.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
rč I 02809931
info@osobnidata.Cl
www.OsobniOala.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 Vaši 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
naklady@osobnidata.cz

elektronicky

na naši emailovou

adresu

Za jejich poskytnutí předem děkujeme.
S pozdravem,

OsobniData.cz

I vzory I publikac,

,

my o zpracování

I garance I

VYBRANÉ DOKUMEN1Y ZDARMA - vzor zpracovatelské smlouvy, dohody o
důvěrnosti a vzory další dokumentace si lze zdarma vyzvednout na
www.OsobniData.cz nebo v naší skupině na Facebooku.
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OBEC RTYNĚ NAD BíLINOU
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IČ: 00266574

RTYNĚ NAD SíUNOU 34 41762

Telefon: 417 872 132

rtvne@volnv.cz

OKRES TEPUCE

www.rtvnenadbilinou.cz

DUPONTI s.r.o.
Kaprova42/14
110 00 Praha 1

Věc: informace ohledně GDPR za organizaci Obec Rtyně nad Bílinou - dle Vaší
žádosti podle 106/1999 Sb. Ze dne 21.5.2018
Na základě Vámi zaslané žádosti lve smyslu z.č.1 06/1999 Sb.! došlé dne 22.5.2018
do mailové schránky rtyne@volny.cz ohledně GDPR vám k jednotlivým bodům
sdělujeme následující údaje:
1)
2)
3)
4)

Externí poskytovatel služeb pověřence
Výše odměny 7 865,-Kč s DPH Iměsíčně
Celkové náklady k 23.5.2018 = 79 596,-Kč
a) školení 10 807,-Kč
b) dokumentace 53 845,-Kč
c) produkty služby 7 079,-Kč Ibalíček pro účetnictví mzdy, majetek atd.!

Jaroslav Liška
starosta obce

Ve Rtyni nad Bílinou dne 23.5.2018

