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obecní úřad Bilá
Bilá 151 pošta Staré Hamry 739 15
18.9.2019
K rukám tajemníka úřadu
Vážená pani, vážený pane,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnuti
nás|edujÍcÍch informaci:

1.

jaká byla v rámci Vašeho úřadu a pro Vámi zřizované organizace celková cena za implementaci
GDPR.
2. Prosím o zasláni kopií všech smluv souvisejících se zavedením GDPR na Vašem úřadě a pro Vámi
zřizované organizace (analýzy, školeni zaměstnanců, další související činnosti).
3. jakým způsobem je na Vašem úřadě zřízen pověřenec GDPR? (interně/externě/kombinace)
a, Pokud interně, jde-li o stávajÍcÍ či nově vytvořené úvazky " počet těchto úvazků a jejich
náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné agendě, z kolika
procent se věnují činnosti pověřence.
b. Pokud externě, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí pověřenec zřízen
a proplácen.
4. Je-li zřízen zvláštni pověřenec GDPR pro Vámi zřizované organizace, pak Vás prosím o tuto
informaci, případně o informaci, že máte stejného pověřence pro úřad i pro zřizované organizace.
.

Pokud je pověřenec GDPR pro zřizované organizace zřízen zvlášť', pak prosím o informaci,
je-li zřízen interně či externě.
i.
U interního prosím o informaci, jde-li o stávajÍcÍ či nově vytvořené úvazky " počet
těchto úvazků a jejich případná náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti
pověřence, a pokud i jiné agendě, z kolika procent se věnují činnosti pověřence.
ii.
U externího, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí pověřenec
zřízen a proplácen.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci o předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu, Za
poskytnutí požadovaných informaci předem děkuji.
S pozdravem

Bez viru www.avast.com
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