
Ý 
Suflflperk 

Živá brána Jeseníků 

Odpověd' na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

Žádost číslo: 3 
Evidenční číslo žádosti: 16409/ 2018 
Žádost přijata a Zaevidována dne: 12.02.2018 

Žádost o poskytnutí informace týkající problematiky Obsah žádosti: GDPR 
Dotčený od bor, který poskytl podklady 'AK pro zpracováníodpovědi: 
Žádost vyřídilo a odpověd' odeslalo 
oddělení kultury a vnějších vztahů 14.02.2018 
odboru SKV dne: 
Odpověd' poskytnuta: V plném rozsahu 
Přílohy: O 

Í\|3 ('D<3 -\ N< QJ\ Q. osti: 

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 zadávacflıo řízení veřejnou zakázku na dodávku 
služeb pro zajištěnísouladu vaší organizace s Obecným nařízením O ochraně osobních údajů? 

3. V případě, že odpověd' na otázku Č. 2je kladná, pak: 
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 

4. V případě, že odpověd' na otázku Č. 2 je kladná, pak: 

a. Zajišťujete (hodláte Zajistit) soulad zpracováníosobních údajů s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové 
organizace, zřízené vaší obcí? 

5. Vpřípadě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace 
(příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizacñ s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů, pak: 

a. Kdoje dodavatelem těchto služeb? 
vv 

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího rızeníveřejné zakázky? 

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
vv Žádám O zasláníveškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vası organizaci 

poskytovány.
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Od pověď: 
Vážená paní, vážený pane, 

zv Městský urad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ“), obdržel dne 
12.02.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle lnfZ. V žádosti požadujete informace 
týkajícíse problematiky GDPR. 

vøvø øø MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle |nfZ Vám k Vası zadosti sděluje následujıcı: 

K bodu Č. 1: Soulad zpracovaníosobníoh údajů s tzv. GDPR zajišťujeme vlastními silami. 

K bodu Č. 2: Veřejnou zakázku jsmejiž zadali, vysoutěžili a realizujemeji. 

K bodu Č. 3: Zadávací řízenía jeho vyhodnoceníjiž proběhlo. 

K bodu Č. 4: Ano, plánujeme zajistit i pro příspěvkové organizace města. 

K bodu Č. 5a: Dodavatel služebje firma BDO Advisory s.r.o. IČO: 27244784. 

K bodu Č. 5b: Ano, dodavatel byl vybrán na základě veřejné zakázky. 

K bodu Č. 50: Cena Činí 159 OOO bez DPH. 

K bodu Č. 6d: Smluvnídokumentaci naleznete na níže uvedeném odkaze, na který vás v souladu 
s § 6, odst 1 lnfZ odkazujeme. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4517924 

Podklady pro odpověd' poskytl lnterníaudit MěÚ Šumperk. 

S pozdravem, 

Mgr. Olga Hajduková 

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí


