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nábř. Kpt. Jaroše 1000
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170 00 Praha 7
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NAŠE ZNAČKA
MČ P7
021470/2018

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
25. dubna 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 13. dubna 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace, která se týká implementace GDPR u
povinného subjektu a to:
a) Počet zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste doposud nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o
jejich výčet.
c) Kdo bude za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení dosavadní
funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení dosavadní
funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda budete mít interního správce a interního
pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využijete externího
pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody)
- pokud bude externí pověřenec či správce prosím o sdělení finanční
nákladovosti
e) Považujete materiály a informace, která máte v současné době k dispozici za dostačující?
Pokud ano, prosím o jejich výčet.
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f) Považujete školení, která se doposud uskutečnila v rámci Vašeho úřadu/organizace za
dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
g) V čem spatřujete největší problém při implementaci GDPR?
h) V čem spatřujete výhodu GDPR?
i) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o
jejich výčet.
j) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o
jejich výčet.
k) Přijali jste doposud nějaký interní předpis doplňující GDPR?
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme informace:
a) Počet zaměstnanců 211 ke dni 18. dubna 2018.
b) Technická opatření doposud přijata nebyla.
c) Úřad MČ Praha 7 je (dle GDPR) „správce“.
d) Pracovní pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO –Data Protection Officer)
vykonává Ing. Jiří Rošický. Pracovní pozice je interní.
e) Informací se pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního (§ 3 odst. 3 InfZ). Povinnost poskytovat informace podle InfZ se netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 InfZ).
V tomto případě se tedy jedná o otázku, k níž odpověď jednoznačně směřuje k vytvoření
subjektivního názoru, tedy se nejedná o povinnost poskytovat informaci podle InfZ.
f) Odkaz na odpověď pod písm. e).
g) Odkaz na odpověď pod písm. e).
h) Odkaz na odpověď pod písm. e).
i) Ano, vytvořili jsme pracovní pozici pověřence pro ochranu osobních údajů.
j) Duplicitní otázka.
k) Interní předpis v souvislosti s GDPR přijat nebyl. Probíhá aktualizace a tvorba relevantních
dokumentů.
S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu
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