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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 01.12.2017, poskytuji požadované informace:
k bodu 1) Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů?
Město Nový Jičín si v první fázi objedná provedení analýzy existujícího prostředí při zpracování
osobních údajů, rozdílové analýzy oproti požadavkům nařízení GDPR a návrhu kroků a zpracování
opatření pro dosažení souladu s GDPR v prostředí Města Nový Jičín. Výsledky analýzy využije město
pro implementaci nařízení GDPR a případně k dalším krokům v oblasti ochrany osobních údajů.
k bodu 2) Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby
(advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?
Město Nový Jičín má uzavřenou smlouvu na poskytování právních služeb s advokátní kanceláři
JUDr. Rity Kubicové, Ostrava.
k bodu 3) Kolik příspěvkových organizací zřizujete?
Město Nový Jičín zřizuje 11 příspěvkových organizací.
k bodu 4) Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/společně s obcemi ve vašem správním obvodu?
Spolupráce s obcemi v oblasti nařízení GDPR zatím nebyla na úrovni města projednána.
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