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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - GDPR
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme k Vaší otázce:
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?
Soulad zpracování osobních údajů zajišťujeme prostřednictvím vlastních
odborných zaměstnanců.
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?
Veřejnou zakázku jsme dosud nezadali a ani a současně době neplánujeme
zadat.
Na Vaše dotazy č. 3 a 4. odpověď vzhledem k výše uvedenému odpadá.
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?

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 117

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které, jsou tyto
služby vaší organizaci poskytovány.
Dodavatele vybraného nemáme, soulad zajišťujeme prostřednictvím vlastních
odborných zaměstnanců.

S pozdravem

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín
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