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TEL.: 538 706 254 

www.medlanky.cz 

E-MAIL: svora@medlanky.brno.cz 

 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím – odpověď ÚMČ Brno-Medlánky 

 

Vážení, 

na základě žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, doručené zdejšímu úřadu prostřednictvím datové schránky dne       

8. 9. 2019, Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) uvedeného zákona, sdělujeme k níže 

uvedeným požadavkům následující informace: 

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? 

- Soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

/Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 (dále jen GDPR)/ byl v roce 2018 zajištěn externím 

dodavatelem služeb. 

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?        

- Byl proveden průzkum trhu. 

3) Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku 

služeb spočívající v poskytování/ zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů? 

- Nezadali. 

4) V případě, že odpověď na otázku č. 2 a 3 je kladná, pak: 

a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy a jakým způsobem bude zadávací řízení uveřejněno.   

- --- 

5) V případě, že odpověď na otázku č. 2 a 3 je kladná, pak: 

a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad (městskou část), nebo i pro příspěvkové 

organizace, vámi zřízené? 

- pouze pro úřad, příspěvkové organizace si zajistily uvedené samy. 

6) 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 nebo dodavatele služby pověřence pro ochranu osobních údajů, pak: 

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 

KAMIKA TRADING, s.r.o., IČ: 247 70 078 

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Holečkova 

619/59, 150 00   

  

  
 



   

- dodavatelem služeb je Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o. & Oldřich Janda 

Consultancy s.r.o. 

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 

- nebyl.   

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 

- za zajištění souladu byla cena, která byla uhrazena v roce 2018 ve výši 48.900 Kč, 

- za služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů je 1.900 Kč/měsíc.   

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší 

organizaci poskytovány. 

- viz příloha.      

 

 „OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 

 

 

 

          Bc. Roman Svora 

            tajemník  

                             ÚMČ Brno-Medlánky 

 

 

Příloha: 

2 x dokument (celkem 5 listů)  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Vypraveno DS!  
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