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KAMIKA TRADING, s.r.o.
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mgomolova@novyjicin-town.cz

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 12.02.2018, poskytuji požadované informace:
k bodu 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?
Město Nový Jičín vytvořilo pracovní skupinu zaměstnanců města, která bude řešit problematiku
GDPR a dále zadalo provedení analýzy existujícího prostředí při zpracování osobních údajů a
rozdílové analýzy oproti požadavkům GDPR a návrh kroků a zpracování opatření pro dosažení
souladu s GDPR v prostředí Města Nový Jičín, tj. pro orgány města (starosta města, Městský úřad
Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín, Rada města Nový Jičín, Zastupitelstvo Města Nový Jičín,
zvláštní orgány Města), výbory ZM, komise RM a organizační složky Města (ProSenior Nový Jičín,
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků), včetně proškolení zaměstnanců města
k problematice GDPR.
k bodu 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?
Město Nový Jičín v lednu 2018 uzavřelo smlouvu s firmou F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.,
Ostrava, IČO: 25884646.
k bodu 3) V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
------k bodu 4) V případě, 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?
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Město Nový Jičín připravuje veřejnou zakázku pro analýzu GDPR, která bude zaměřena na
vybranou příspěvkovou organizaci města. Termín do konce února 2018.
k bodu 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?
Dodavatelem analýzy je firma F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., Ostrava, IČO: 25884646.
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
Firma byla vybrána rozhodnutím Rady města.
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
Cena služby: 296.450 Kč včetně DPH.
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší
organizaci poskytovány.
Veškerou dokumentaci, včetně textu celé výzvy na provedení analýzy, najdete v registru smluv
https://smlouvy.gov.cz/ pod ID smlouvy: 4240700, ID verze: 4570108.
Přímý odkaz na smlouvu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4570108.

Mgr. Zdeněk Petroš v.r.
vedoucí odboru organizačního
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