MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor organizační
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

OO/35976/2018
35976/2018

DUPONTI S.R.O.

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Bc. Miroslava Gomolová
+420 556 768 337

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

Datum:

28.05.2018

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 a v souvislosti s nařízením GDPR, Vám na základě Vaší žádosti
ze dne 21. května 2018, poskytuji požadované informace:
k bodu 1) Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
 Externím poskytovatelem služeb pověřence?
 Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
Město Nový Jičín bude zajišťovat pověřence vlastním zaměstnancem, tj. interně.
k bodu 2) Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
Ke dni podání žádosti není odměna sjednána.
k bodu 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?
Město zadalo „Provedení analýzy a návrh opatření při zpracování osobních údajů v prostředí Města
Nový Jičín“ - předpokládaná cena je 296.450,- Kč vč. DPH a „Provedení analýzy a opatření
při zpracování osobních údajů - ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín“ – předpokládaná cena je 78.000,- Kč
vč. DPH. Součástí ceny obou analýz je školení k problematice GDPR všech zaměstnanců, které
proběhne v měsíci červnu. Plus další náklady na školení 59.017,80 Kč vč. DPH (vybraní zaměstnanci a
vedoucí) – cena není součástí ceny provedení analýz.
Cena celkem zaokrouhlena na celé tisíce 434.000,-Kč vč. DPH.
Další práce probíhají.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
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http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

k bodu 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
či jiných);
Náklady na školení zatím činily 59.017,80 Kč (vybraní zaměstnanci a vedoucí), plus náklady na školení
všech zaměstnanců k problematice GDPR, které proběhne v měsíci červnu, kdy cena je součástí ceny
provedení analýz – viz bod 3).


náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;

Město zadalo „Provedení analýzy a návrh opatření při zpracování osobních údajů v prostředí Města
Nový Jičín“ a součásti analýzy je také předložení návrhu nezbytné dokumentace.


náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby
se jednalo);

Město zatím jedná s dodavateli IS a zpracovatelů osobních údajů pro Město Nový Jičín.

Mgr. Zdeněk Petroš v.r.
vedoucí odboru organizačního

