MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

T 24364/2019
Sedlčany 9. prosince 2016

Dotazník - GDPR obcí a školských zařízení
Vážení,
jakožto studentka 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bych Vás ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ráda požádala o
poskytnutí informací prostřednictvím tohoto dotazníku.
Děkuji za spolupráci.
Vážená paní
I. J.
742 56 Sedlnice
Dotazník - GDPR obcí a školských zařízení
Níže zasíláme odpovědi na otázky v předloženém dotazníku.
Název instituce veřejné správy
Jedná se o orgány územní samosprávy, školy a školská zařízení
Odpověď:
Sedlčany (Městský úřad Sedlčany); 3 organizační složky (Městská policie Sedlčany,
Pečovatelská služba Sedlčany, Správa budov a zařízení města Sedlčany); 10 příspěvkových
organizací (1. základní škola Sedlčany, 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Mateřská
škola Sedlčany, Základní umělecká škola Sedlčany, Školní jídelna 1. Základní školy, Školní
jídelna 2. Základní školy, Sportovní areály Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Městské
muzeum Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany); 2 obchodní společnosti (Sedlčanské
technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.)
Telefonní číslo
Odpověď: 318 822 582
Jakým způsobem Vaše organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu osobních
údajů?
Odpověď:
Externím poskytovatelem služeb pověřence – právnická osoba.

Název firmy, která vykonává funkci pověřence pro Vaši organizaci
Odpověď:
GDPR Systems. s. r. o.
Jaké nejvyšší dosažené vzdělání má Váš pověřenec pro ochranu osobních údajů?
V případě právnické osoby, prosím, uveďte vzdělání osoby, která přichází s Vaší
organizací nejvíce do styku.
Odpověď:
Vysokoškolské vzdělání v právní oblasti (titul Mgr.).
Na jak dlouhou dobu máte uzavřenou smlouvu s pověřencem?
(specifikujte, prosím, kdy tato smlouva vyprší)
Odpověď:
Do 31. prosince 2020; opce na prodloužení o 12 měsíců.
Jaká je výše měsíční odměny, která byla s pověřencem sjednána touto smlouvou?
Odpověď:
Pro rok 2018 činí 453 448,-Kč; pro rok 2019 činí 436 800,- Kč; pro rok 2020 činí
327 600,- Kč.
Kolik účelů zpracování osobních údajů vedete v záznamech o činnostech zpracování ve
smyslu čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ?
Odpověď:
Účelů zpracování je 31 a více.
Kolik žádostí subjektů osobních údajů o přístup k osobním údajům, výmaz osobních
údajů, omezení zpracování, námitek proti zpracování (dle čl. 15-21 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR) řešil Váš pověřenec od 26. 5. 2018
do 30. 9. 2019?
(uveďte, prosím, celkový počet těchto žádostí)
0
Poznámka: Odpověď zaslána elektronicky na e-mailovou adresu žadatele, jak bylo
požadováno.

Ing. Vojtěch Hlaváček, v. r.
tajemník Městského úřadu Sedlčany

