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jakožto provozovatelé největší České Služby zajišťující vzory. publikace. nástroje a 
poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobé mapujeme vývoj nákladů na 
Zajištění souladu S GDPR a na další služby. 

V této souvislostí a V souvislosti S nařízením GDPR, které nabude účinnosti tento pátek„ 
tj. 25.kvëtna 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném 
přístupu k informacím, v platném Znění, požádat O Zpřístupnění informací na dotazy 
obsažené v příloze tohoto emailu. 

Informace žádáme poskytnout elektronicky na naší emailovou adresu 
nak|ady@osobnídata.cZ 

Předem děkujeme, 

DuPontí s.r.o. 

If you wish to Unsubscribe from Our newsletter, click here 

httpsz//mail.muuO.cZ/webmail/ 22.5.2018
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V Praze dne 21. května 2018 

ŽÁDOST O INFORMACE 

Vážení, 

jakožto provozovatelé největší české služby zajišt'ující vzory, publikace, 
nástroje a poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě 
mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a na spojené 
Služby. 

V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude 
účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
požádat O zpřístupnění následujících informaci: 

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou 
osobních údajů? 
0 Externím poskytovatelem služeb pověřence? 
0 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) 
0 náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (aťjiž 

v rámci zvyšování kvalifikace či jiných); 
0 náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní 

dokumentace, která je v souladu S GDPR; 
0 náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (S 

uvedením O jaké produkty a služby se jednalo). 

Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu 
naklady@osobnidata.cz 

Za jejich poskytnutí předem děkujeme. 

S pozdravem, 

OsobniData.cZ 
| 
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VYBRANÉ DOKUMENTY ZDARMA - vzor zpracovatelské Smlou\/y, dohody O 
důvěrnosti a vzory další dokumentace si lze zdarma vyzvednout na 
www.OSobniData.cZ nebo v naší skupině na Facebooku.



[OU] Ústí nad Orlicí 
Město Ústí nad Orlicí 
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Vaše Č.j.: Naše č.j.: MUUO/17767/2018/OPZ/nov Vyřizuje: Zdeňka Nováková 
Ze dne: Číslo spisu: 3116/2018 Tel: 465 514 323 

Poč. listů: 1 E-mail: novakova@muuo.cZ 
Poč. příloh: 0 Datum: 04.06.2018 
Poč. lis. př.: O Místo: Ústí nad Orlicí 

DuPonti S.r.o. 

Kaprova 42/14 
110 00 Praha 1 

vı Odpověd' na zadost o informace ze dne 22. 5. 2018 

Na základě žádosti ze dne 22. 5. 2018 O poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující: 

1) Městský úřad Ústí nad Orlicí zajišťuje výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále 
jen ,,DPO") podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR”), čl. 37, 
prostřednictvím vlastního zaměstnance. 

2) Výše odměny Sjednaná SDPO se nedá explicitně stanovit, neboť zaměstnanec vykonává pro 
organizaci více činností. 

3) Na uvedení souladu Městského úřadu Ústí nad Orlicí do souladu S GDPR nelze jednoznačně 
odpovědět. Město Ústí nad Orlicí zajišťovalo „Srovnávací analýzu GDPR" a ,,|mplementaci opatření k 
zajištění souladu s požadavky GDPR" pro Městský úřad Ústí nad Orlicí, Městskou policii Ústí nad Orlicí 
a založené a zřízené organizace města Ústí nad Orlicí (celkem 23 organizací). 
Na uvedení do souladu s GDPR město Ústí nad Orlicí vynaložilo za období od 1.1.2017 do 22.5.2018 
celkem za všechny organizace města částku ve výši 358.000,- Kč včetně DPH. 

4) Z celkové částky činily: 
0 náklady na školení 25.000,- Kč, 
0 náklady na sepsání a přípravu právní dokumentace 333.000,- Kč, 
0 náklady na IT produkty a služby 0,- Kč. 

S pozdravem 

Mgr. Marian Rada 
vedoucí odboru 

adresa: syzzhrnva 15, 562 24 Ústi nad orııøi ıčz 00279878 Dıčz CZ00279675 hankøvníspøjflníz 
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.uStinadorlici.cZ ID datové schránky: bxcbwmg


