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Město Kašperské hoíy
NámČstí 1
341 92 Kašperské hory
v Praze dne 6. 2. 2018
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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poňnný sMb1ékt:
město Kašperské hory

se sídlem:

Náměstí 1, 341 92 KaŠperské hory

dále jen jako ,,Poňnný subŇkt'

V

Za&te1:
KAMIKA TRADING, s.r.o.
se sídlem:
IČ:

Praha 5 - Smíchov, HoleČkova 619/59, PSČ 150 00
247 70 078

Znění žádosti:

VQení,
ráda bych tímto přípisem poŽádala Povinný subjekt o poskytnuti" informací dle zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informaám, a to formou odpovědi na níŽe uvedené otázky'
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?

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?

3. V případě, Že odpověď na otázku Č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

4. V případČ, 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?

5. V případě, Že již máte vybraného dodavatele sluŽeb pro zajištění souladu vaŠí organizace (příp. i
vámi zřizovaných příspěvkových oľgalúzací) 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.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

V úctě
KAMIKA TRADING, S.ľ.O.

www.kasphory.cz

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY

KAMIKA TRADING S. r. O.
lČ: 24770078

Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
ODBOR:

Holečkova 619/59
Praha 5 - Smíchov
150 00

Vnitřních věcí

SPISOVÁ ZNAČKA:
ČÍSLO jEDNACÍ:

00670/2018/Taj
Ing. Staňková Andrea

VYŘIZUjE:

376 503 424
376 582 582

TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

tajemnik@kasphory.cz

KAŠPERSKÉ HORY DNE:

23. 2. 2018

Věc: Poskytnutiinformace dle z. č. 106/1999 Sb. žadateli KAMIKA TRADING s. r. o. Praha,
lČ: 24770078
K vaši žádosti ze dne 6. 2. 2018 uvádíme nás|edujÍcÍinformace:

1.

jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařIzenIm o
ochraně osobních údajů {Nařízeni EP a Rady {EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?
-

2.

Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízeni veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění
souladu vaší organizace s obecným nařIzenIm o ochraně osobních údajů?
-

3.

uvedenou informaci povinný subjekt zatím nedisponuje

jakmile povinný subjekt zjist(, jaká opatření bude potřeba pro zajištěni souladu jeho činnosti se Směrnicí
provést, rozhodne se, jakým způsobem budou realizována (zda z vlastními prostředky nebo externě)

V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a.

4.

V případě, že odpověď' na otázku č. 2 je kladná, pak:
a.

5.

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

zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracováni osobních údajů s Obecným nařIzenIm o ochraně
osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obci?

V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaši organizace (příp. i vámi
zřizovaných příspěvkových organizací) s obecným nařízenIm o ochraně osobních údajů, pak:
a.
b.

Kdo je dodavatelem těchto služeb?
Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řIzenI veřejné zakázky?

c.
d.

jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
Žádám o zaslán' veškeré smluvn' dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaš' organizac
poskytovány.
Vzhledem k tomu, že povinný subjekt zatím není schopen stanovit, jaká opatřeni k zajištění souladu jeho
vnitřních procesů s požadavky Směrnice bude z hlediska ochrany osobních údajů nucen učinit, nelze na tuto
otázku odpovědět.

v Kašperských Horách 23. 2. 2018

Ing. Staňková Andrea, tajemnice MěÚ
lČ: 00255645
DIČ: CZ00255645

Bankovní spojeni:
Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 822690389/0800
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