Obec ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, PSČ 739 31

Č.j. Rep 620/2018

V Řepištích 30.5.2018

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje
právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a
jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o
právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v
oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje
taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované
informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle §
5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto
informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než
elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí
zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace zpracována: dne 30.05.2018
Informace zveřejněna: dne 20.06.2018
Předmět žádosti:
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 Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování
kvalifikace na či jiných)
• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s
GDPR,
• náklady na Vaší organizaci na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby
se jednalo).
Poskytnutí informace:

1) Obec Řepiště má výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů zajištěn přes
Centrum společných služeb Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská brána.
IČ 00577031
DIČ CZ00577031
ID DS q98axt7

Bankovní spojení
ČS, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800

Telefon:
558671925, 558 672450
e-mail: obec@repiste.eu

2) Obec Řepiště tomuto pověřenci nevyplácí žádnou odměnu. Odměnu sjednává svazek
obcí.
3) Obec Řepiště vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této
žádosti o informace) na uvedení do souladu s GDPR odhadem 10.000,- Kč.
4) Náklady obce Řepiště na školení týkající se GDPR – odhadem 2.000,- Kč.
Náklady obce Řepiště na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu
s GDPR – odhadem 6.000,- Kč
Náklady obce Řepiště na IT produkty a služby – odhadem 2.000,- Kč.
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