Město Rokytnice v Orlických horách
nám. Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,
telefon 494379027, E-mail: petr.lavrencik@mu.rokytnice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: MEUROK/182/2018/taj-2
Vyřizuje: Petr Lavrenčík
V Rokytnici v Orlických horách
Dne 07.02.2018
Sp.zn.:51.3, Skart.zn.: V10

KAMIKA TRADING, s.r.o.
k rukám jednatele společnosti
Holečkova 619/59
150 00 Praha 5 - Smíchov

Vaše č.j.: ze dne 29.01.2018

Věc:
-

žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění,
odpověď.

Vážení,
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách obdržel dne 01.02.2018 Vaši žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
k problematice zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR. Tímto Vám sděluji níže
odpovědi na Vaše dotazy.
Dotazy:
1.

Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních
údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č.
2016/679) tzv. GDPR?

Odpověď:
Soulad zpracování osobních údajů hodláme zajistit na základě vypracování analýzy a z ní
vyplývajících doporučení k naplnění povinností ze shora citovaného předpisu EU,
vypracované odbornou firmou.
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?

Odpověď:
Provedli jsme poptávku dvou firem působících dlouhodobě v oblasti ochrany osobních
údajů.
3.

Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

Odpověď:
Poptávka byla provedena v měsíci prosinci 2017.

4. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?

Odpověď:
Zajišťujeme soulad našich činností v oblasti ochrany osobních údajů s GDPR pro město
Rokytnice v Orlických horách a jím zřízené příspěvkové organizace.

5.

V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace
(příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů, pak:

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? .

Odpověď:
Dodavatelem srovnávací analýzy k zajištění povinností dle GDPR je firma VIAVIS a.s.,
Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava.
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?

Odpověď:
Ano, shora citovaný dodavatel byl vybrán na základě výběru dle Vnitřní směrnice č.
01/2016, Zásady a postupy při veřejných zakázkách ze dne 25. 01. 2016 města Rokytnice
v O.h., kdy se jedná o zakázku malého rozsahu I. kategorie v částce do 100.000,- Kč bez
DPH.
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?

Odpověď:
Srovnávací analýza k zajištění povinností dle GDPR byla objednána za celkovou cenu
v částce 84.000,- Kč bez DPH.

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby
vaší organizaci poskytovány.

Odpověď:
Srovnávací analýza k zajištění povinností dle GDPR byla objednána za celkovou cenu
v částce 84.000,- Kč bez DPH u firmy VIAVIS a.s., Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava,
formou objednávky.
Objednávku v příloze přikládám.
S pozdravem

Příloha: objednávka číslo 88/4/17/1

Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ
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