
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 28/2017
Č.j.: MJ/63478/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  01.12.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Interní  auditor,  žádost  o poskytnutí  informace
v souladu  se  zákonem  č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení:
s  ohledem  na  skutečnost,  že  se  naše  advokátní  kancelář  zabývá  implementací  Nařízení  Evropského
parlamentu  a  Rady  2016/679,  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
nebo  též  GDPR)  ve  veřejném  sektoru,  Vás  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím žádáme o sdělení následujících informací:

1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů?
2.  Zadali  jste  nebo  plánujete  zadat  v  rámci  zadávacího  řízení  veřejnou  zakázku  na  právní  služby
(advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?
3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?
4.  Jako obec  s  rozšířenou působností  implementujete  nebo  plánujete  implementovat  Obecné  nařízení
o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

K dané žádosti bylo sděleno:

1. Soulad  s  nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob
v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  (dále  jen  GDPR)  budeme  řešit  ve  spolupráci
s externí  firmou,  která  se  touto  problematikou  ve  veřejném  sektoru  zabývá  a  která  v  této
oblasti nabízí své služby.

2. Již jsme realizovali  veřejnou zakázku ve formě uzavřené výzvy k podání nabídky v rozsahu
zadávacích  podmínek  k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  dle  §  27  zákona  č.  134/2016  Sb.
o zadávání  veřejných  zakázek,  která  není  zadávána  postupy  podle  zákona,  ale  postupy  dle
Metodického  pokynu  pro  oblast  zadávání  zakázek  pro  programové  období  2014-2020,  ve
smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona a je v souladu s interní Směrnicí
rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek.

3. Město Jeseník je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací.
4. Neplánujeme implementovat GDPR pro obce, ani společně s obcemi v našem správním obvodu.
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