Obec Lidečko
tel. 571 447 945, IČ : 00304042
Lidečko č. p. 467 PSČ 756 15, mobil.: 731 163 586
E-mail: obec@lidecko.cz;
JUDr. Dominik Fojtů
Hořínecká 962/1
182 00 Ďáblice
V Lidečku dne: 8. 1. 2021
Č.j.: LI 12/2021

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane JUDr. Fojtů předem našich odpovědí se chceme srdečně omluvit za pozdní odpověď,
kterou bohužel způsobila karanténa, z důvodu nemoci Covid-19, a také čerpání řádné dovolené –
předem děkujeme za pochopení.
Níže reagujeme na Vaše dotazy, v případě nejasností se klidně ozvěte.
1) Jak zajišťujete výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů? Zejména: je pověřencem někdo
jiný než Váš zaměstnanec?
Smlouvou o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.
2) Kdo je tímto pověřencem? Uveďte prosím jeho IČO nebo jiný identifikační údaj (např. číslo
advokáta v seznamu vedeném Českou advokátní komorou).
SMS SLUŽBY s. r. o., IČO: 06784771, V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4
3) Žádám o zaslání smlouvy s pověřencem.
Smlouva je přílohou č. 1
4) Pokud smlouva s pověřencem neexistuje, žádám o sdělení, jaká odměna byla s Vaším
pověřencem sjednána: v jaké frekvenci výplat (měsíční, roční) a v jaké výši.
Viz smlouva (příloha č. 1)
5) Jakým způsobem Váš pověřenec vykazuje činnost? (Příklad: zasílá měsíční výkaz činnosti?)
Telefonní, osobním i e-mailovým kontaktem, Zasílání pravidelných Sdělení, týkajících se ochrany
osobních údajů.
6) Poskytuje Vám Váš pověřenec ještě další služby mimo oblast GDPR? Jestliže ano, jaké?
Poradenství v oblasti Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, audit přístupnosti
webových stránek, projekt Obec 2030, Autorská práva jednoduše, Dotační servis, Veřejné zakázky,
Strategické plánování apod...
7) Jak byl Váš pověřenec vybrán?
Pověřenec byl vybrán na základě toho, že obec Lidečko je členem SMS.
8) Jaký je měsíční rozsah činnosti Vašeho pověřence?
V souladu se Smlouvou o poskytování služeb.
9) Jakým způsobem zajišťujete vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů?
Vzdělávání zaměstnanců provádí pověřenec jmenovaný společností SMS služby s r.o. .

Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce

Přílohy:
Příloha č. 1 – SM o poskytování služeb pověřencem pro ochranu osobních údajů

