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Naše zn.: KÚ-1413/2018-TIJ  Hrádek nad Nisou | 19. 02. 2018 
Spis. zn.: ---   

Vaše zn.: Datová schránka  Záznam poskytnuté informace dle Žádosti o informace 
podle zákona č. 106/199 Sb. 
 
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K UVEŘEJNĚNÍ – UPRAVENO 
 
Žádost č.: 02/2018 
Žadatel:  KAMIKA TRADING, s.r.o. 

 06. 02. 2018  

   

Vyřizuje: Jiří Timulák  

Telefon: +420 482 411 403  

GSM: + 420 125 549 744  

E-mail: tajemnik@muhradek.cz  

 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
 
tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o informace zaslané, resp. datované dne 06. 02. 2018 a podané 
elektronickou cestou (datová schránka) a námi obdržené dne 07. 02. 2018 (evidované pod č. 
1122/2018). 
 
Dle Vaší žádosti jste požádala o následující informace (dotazy), ke kterým uvádíme odpovědi (barevné 
odlišeno):  
 
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 s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, 
tzv. GDPR, zajistíme v souladu s legislativou ČR a uvedenou směrnicí. 
 
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:  Ano, plánujeme zadat zadávací řízení na dodávku služeb pro naplnění obecné 
směrnice GDPR, a to formou interní poptávky v souladu se zákonem pro zakázky malého 
rozsahu. 
 
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

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

Odpověď: Poptávkové řízení není a nebude uveřejněno, je realizováno formou poptání 
v souladu s naší interní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, resp. zadávání zakázek malého 
rozsahu při dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách pro tento typ veřejných zakázek. 
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4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

 
a. 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: Předpokladem je zajištění služeb pro naplnění obecné směrnice GDPR pro obecní 
úřad i pro příspěvkové organizace Města Hrádek nad Nisou. 

 
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? 
 

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

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
 

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

Odpověď: Ne, dosud nemáme vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu naší 
organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. 
 
 
 
V souvislosti s Vaší žádostí vám: 

• Sděluji a potvrzuji výši nákladů za poskytnutí informací, které v tomto případě činí 0,- Kč. 
• Zasílám informace v požadovaném formátu na elektronickou adresu:  

→ Datová schránka: viz adresní pole 
 
 
 

S pozdravem 
 
 

 
  Jiří Timulák, tajemník městského úřadu 

Přílohy: 

• nejsou 

Rozdělovník (dále obdrží): 

• 1x vlastní k založení 

 
Vyřízení: 
Elektronicky zasláním do datové schránky 
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