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---
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Vyřizuje
Lucie Unverdorbenová

Praha
22. 11. 2017

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Elektronicky
Vážený pane, vážená paní,
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?

Holubová advokáti s.r.o.
Štěpán Holub, jednatel
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Vážení,
k Vaší žádosti o informaci dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v platném znění Vám k jednotlivým bodům sděluji, že město Nýřany:
1. se doposud, jako obec respektive obecní úřad řídí legislativou ČR, především zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a jako správce osobních údajů, který zpracovává osobní údaje se
město řídí celou řadu nejrůznějších speciálních zákonů (zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, zákonem č. 250/2016 Sb.
zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon 634/2004 Sb. o správních
poplatcích, zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, atd.).
Vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 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) se stane přímo účinné a aplikovatelné ve všech členských
státech Evropské unie dne 25. května 2018, není město Nýřany ještě definitivně
rozhodnutu, jakým způsobem zajistí soulad zpracování osobních údajů s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.
2. není rozhodnuto, zda zadá v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na služby v
souvislosti implementací obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
3. je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací.
4. jako obec s rozšířenou působností neplánuje implementaci obecného nařízení o
ochraně osobních údajů ve spolupráci s obcemi ve svém správním obvodu.
S pozdravem

Ing. Jiří Davídek
starosta města
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