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GDPR zpracování osobních údajů 
 
Žádost o informace: 
,,ráda bych tímto přípisem požádala o Povinný subjekt o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi 
na níže uvedené otázky: 
1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracovávání 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 zakázkou na 
dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů? 
3. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracovávání osobních údajů s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro 
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí? 
4. Kdo je dodavatelem služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů? 
5. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
6. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
7. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby 
vaší organizaci poskytovány.‘‘ 
 
Odpověď: 
1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracovávání 
osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a 
Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR? 
Kombinace dodavatelského způsobu (poradenská činnost, tvorba směrnic apod.) a 
vlastní činností (fyzické zabezpečení listinných dokumentů, hardwarová i softwarová 
ochrana bezpečnosti dat, antivir, duplicitní zálohování dat apod.) 
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázkou 
na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů? 
Zadávací řízení nebylo vyhlášeno. Dodavatel byl vybrán v souladu s vnitřní směrnicí 
města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré 
Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi. 
3. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracovávání osobních údajů s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro 
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí? 
Koordinujeme proces zajištění ochrany osobních údajů i pro naše příspěvkové 
organizace. 
4. Kdo je dodavatelem služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů? 
GORDIC spol. s r. o. 

mailto:meusm@staremesto.uh.cz
http://www.staremesto.uh.cz/


                 nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 
 tel.: 572 416 411, e-mail: meusm@staremesto.uh.cz  

  www.staremesto.uh.cz 

 

5. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
Zadávací řízení nebylo vyhlášeno. Dodavatel byl vybrán v souladu s vnitřní směrnicí 
města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré 
Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi. 
6. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
Vstupní analýza: 81 000 Kč bez DPH 
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů: 40 000 Kč bez DPH 
7. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto 
služby vaší organizaci poskytovány. 
Smlouva byla zaslána žadateli 
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