Obení úřad Slatina nad Úpou, 549 47 Slatina nad Úpou 65
IČO: 00273023
IDDS: 6u4bpxm
Čj: 336/OÚ/2018
Vyřizuje: Marie Pokorná
Telefon: 491 491 961, 736 229 593
E-mail: obec@slatinanadupou.cz

V Slatina nad Úpou 28. 5. 2018
Věc:
produkty a služby se jednalo). Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb implementace

GDPR
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 23. 5. 2018 na elekrtonickou adresu Vaši žádost o
poskytnutí informací souvislosti s nařízením GDPR.

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?
• Externím poskytovatelem služeb pověřence?
• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
-odpověď: Osobu pověřence, pomohl obci zajistit SO ÚPA
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
- odpověď: poměrná část, neboť pověřenec je pro více obcí, náklady naší obce:
1. měsíc-duben 2018: 1 499,- Kč (z důvodu nákladů na pořízení vybavení pro pověřence)
2. a 3. měsíc-květen a červen 2018: 833,- Kč
4. a další měsíc-červenec 2018 a dále: 910,- Kč (cena je od 4. měsíce vůči 2. a 3. měsíci vyšší
z toho důvodu, že po zkušební době dojde k určitému navýšení platu pověřence).
Celkem za rok 2018 (duben-prosinec 2018) to tedy dělá 8 625,- Kč.
V roce 2019 by to již bylo v hodnotě 910,- Kč/měs., tj. 10 920,- Kč ročně.
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 ?
- odpověď: 3.700,-Kč

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);
Odpověď: 3.700,-Kč
• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s
GDPR;
Odpověď: 0,-Kč
• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké
Odpověď: 0,-Kč

Marie Pokorná, starostka.
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Marie Digitálně
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