Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“), Vás žádám o poskytnutí informací podle dotazů níže.
Všechny dotazy směřují k problematice ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a k pověřenci pro ochranu osobních údajů podle čl. 37
a následujících GDPR.
1) Jak zajišťujete výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů? Zejména: je pověřencem někdo jiný
než Váš zaměstnanec?
2) Kdo je tímto pověřencem? Uveďte prosím jeho IČO nebo jiný identifikační údaj (např. číslo advokáta
v seznamu vedeném Českou advokátní komorou).
3) Žádám o zaslání smlouvy s pověřencem.
4) Pokud smlouva s pověřencem neexistuje, žádám o sdělení, jaká odměna byla s Vaším pověřencem
sjednána: v jaké frekvenci výplat (měsíční, roční) a v jaké výši.
5) Jakým způsobem Váš pověřenec vykazuje činnost? (Příklad: zasílá měsíční výkaz činnosti?)
6) Poskytuje Vám Váš pověřenec ještě další služby mimo oblast GDPR? Jestliže ano, jaké?
7) Jak byl Váš pověřenec vybrán?
8) Jaký je měsíční rozsah činnosti Vašeho pověřence?
9) Jakým způsobem zajišťujete vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů?

O informace žádám v anonymizované podobě, s výjimkou identifikace pověřence a výši jeho odměny.
O informace žádám v elektronické podobě.
Plně postačí, pokud svou odpověď včetně případných příloh zašlete elektronicky na e-mail
.
Ostatní náležitosti žádosti o informace podle InfZ doplňuji pod tímto e-mailem.

Děkuji a jsem s pozdravem

Náležitosti této žádosti o informace podle § 14 odst. 2 InfZ:

Povinný subjekt: Město Raspenava, IČO: 00263141 (mesto.raspenava@raspenava.cz)

Odpověď na Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb., GDPR, pověřenec ze dne 9.12.2020

ad 1: Službu pověřence pro ochranu osobních údajů nám zajišťuje externí advokátní kancelář
Holubová advokáti s.r.o.
ad2: Kontaktní údaje jsou:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
ad 3: Smlouvu i dodatek o prodloužení smlouvy Vám zasíláme v příloze.
ad 4: Vše je uvedeno v zaslané smlouvě.
ad 5: Jelikož je pověřenec externí osobou, nemá stanovený minimální ani maximální počet hodin,
dále nemá povinnost zasílat výkaz činnosti.
ad 6: Ano, poradenství v oblasti Zákona o svobodném přístupu k informacím a poradenství v oblasti
registru smluv.
ad 7: Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl vybrán na základě poptávky Mikroregionu
Frýdlantsko.
ad 8: Měsíční rozsah činnosti závisí na naší potřebě a jeho aktivitě. Je 24 hodin k dispozici na
telefonické dotazy, pomáhá a kontroluje smlouvy, přípisy dle potřeby. Informuje o relevantních
novinkách důležitých pro naši činnost. Jednou za rok provádí školení zaměstnanců pro oblast ochrany
osobních údajů.
ad 9: Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí každoroční školení zaměstnanců a také
průběžně zasílá newslettery o novinkách v oblasti ochrany osobních údajů.

