
Informace o doručené žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Informace poskytl: 14.02.2018, Ing. Petr Klouda - starosta 
Zveřejněno dne: 19.02.2018 

Předmět žádosti: 
Žadatel se obrátil dne 12.02.2018 na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle zák. 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací:   

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? 
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? 
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 
4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 
a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro 
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí? 
5. 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, pak: 
a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto 
služby vaší organizaci poskytovány. 
 
Město Rýmařov, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
poskytl tyto informace: 
Ad1) Město Rýmařov v současné době, v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání 
veřejných zakázek, poptává zakázku spočívající v auditu vnitřního prostředí města a 
Městské policie Rýmařov z hlediska nakládání s osobními údaji. Teprve na základě 
výstupu auditu, tj. po vyhodnocení rizik a doporučení vybraného externího subjektu, 
město učiní příslušná opatření při zpracování osobních údajů v souladu GDPR. 
Ad2) Město doposud nezadalo veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění 
souladu města s GDPR. 
Vzhledem k záporné odpovědi na otázku č. 2 a k povaze otázek č. 3 až 5 povinný 
subjekt považuje odpověď na žádost žadatele za vyčerpanou. Nad rámec svých 
povinností město dále informuje žadatele, že v současné době nehodlá zajišťovat 
soulad GDPR u svých příspěvkových organizací a obchodních korporací.  
 

 


