Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/16. Srpna 2018

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
092851/2018

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
17. srpna 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená,
dne 16. srpna 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 jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace ve věci nákladů na zajištění souladu s GDPR.
Požadujete o zpřístupnění níže uvedených informací formou vyplnění odpovědí do dotazníku na
adrese: goo.gl/j9vrjz.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu.
1. E-mailová adresa:
- podatelna@praha7.cz
2. Telefonní číslo:
- 220 144 111
3. Jméno:
- Městská část Praha 7
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4. Název obce nebo školy, kterou zastupujete:
- Městská část Praha 7
5. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
- Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců naší organizace.
6. Jaká výše měsíční odměny byla sjednána s pověřencem?
- Vyplývá z Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, příloha č. 2.
7. Název (jméno) firmy, která pro Vás vykonává funkci pověřence?
- Viz. odpověď k otázce č. 5 – zaměstnanec organizace.
8. Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení Vaší organizace do
souladu s nařízením GDPR?
- Vynaložené náklady na externí služby spojené s GDPR a přípravou na novou legislativu
jsou za roky 2017-2018 cca 100 000 Kč a sestávají ze vstupní analýzy prostředí,
jednotlivých školení a konzultací. Náklady se týkají i příspěvkových organizací městské
části.
9. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku výše)náklady Vaší organizace na
školení týkající se GDPR a náklady Vaší organizace na soupis a přípravu právní
dokumentace, která je v souladu s GDPR?
- Náklady na školení činily cca 25 000 Kč, náklady na právní a konzultační služby činily
cca 75 000 Kč. Naše městská část si mnohé činnosti zajistila prostřednictvím interních
zdrojů.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem
Rozdělovník:
1. goo.gl/j9vrjz
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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