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Litoměřice 14.02.2018
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ze dne 12.02.2018
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice
dne 12.2.2018, Vám sdělujeme:
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?
Ustanovili jsme pracovní skupinu pro přípravu na GDPR, účastníme se školení konferencí na GDPR
(preferujeme konference a školení, kde jsou účastni zástupci ministerstev a ÚOOÚ).
Procházíme postupně všechny agendy, činnosti a služby úřadu. Hodnotíme i soulad se stávající
legislativou.
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?
V současné době jsme nezadali zadávací řízení veřejnou zakázkou.
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
Termín není znám.
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?
Naší prioritou je zajistit soulad našeho úřadu Města Litoměřice a našich příspěvkových organizací.
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.
Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

a. Na základě objednávky rešerše potřeb města a jeho příspěvkových organizací pro uvedení
do souladu s GDPR je dodavatelem: Špidla Aleš, IČO:10631402.
b. Tento dodavatel nebyl vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky.
c.

Cena je 98.000,- Kč bez DPH.

d. Objednávka je zveřejněna v Registru smluv (viz odkaz: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4528912)

S pozdravem
Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice
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