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ODPOVĚĎ
Vážený pan
JUDr. ……………
advokát
…………………..
………………….
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PID: DXWX3OP198XI
Spis č. 238/20
Vyřizuje: …………….

Ve Velkém Březně dne: 21. 12. 2020

Vážený pane ……..,
dne 9. 12. 2020 jsem prostřednictvím e-mailu obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost obsahuje celkem 8 dotazů směřujících k problematice ochrany osobních údajů a
k pověřenci.
Vzhledem k počtu dotazů se vyjádřím ke každé Vaší otázce zvlášť.
1. Dotaz: Jak zajišťujete výkon osoby pověřené ochrannou osobních údajů? Zejména: je
pověřencem někdo jiný než Váš zaměstnanec?
Odpověď: OÚ Velké Březno je pověřeným obecním úřadem. Činnost OÚ zajišťuje
celkem 15 osob z toho 11 úředníků a 4 neúředníci. Proto za ochranu osobních údajů
odpovídá každý zaměstnanec v rámci svěřených pravomocí. Pověřence pro ochranu
osobních údajů vykonává externista.
2. Dotaz: Kdo je tímto pověřencem? Uveďte prosím jeho IČO nebo jiný identifikační údaj.
Odpověď: Mgr. Andrea Málková, advokát, se sídlem Hradiště 96/6, 400 01 Ústí nad
Labem, ev.č. ČAK 17355, IČO: 018 78 077, DIČ CZ8951242443.
3. Dotaz: Žádám o zaslání smlouvy s pověřencem.

Odpověď: viz příloha.
4. Dotaz: Jakým způsobem Váš pověřenec vykazuje činnost? (Příklad: zasílá měsíční výkaz

činnosti?)
Odpověď: Průběžná činnost pověřence (např. monitoring dodržování přijatých opatření,

právních předpisů, jednoduché dotazy, aj.) není vykazována, další činnost (např.
stanoviska ke konkrétní záležitosti, řešení podnětů subjektu údajů) je určena k vykázání.

5. Dotaz: Poskytuje Vám Váš pověřenec ještě další služby mimo oblast GDPR? Jestliže ano,

jaké?
Odpověď: Mgr. Málková obci poskytuje také právní služby advokáta.

6. Dotaz: Jak byl Váš pověřenec vybrán?
Odpověď: Výběrovým řízením.
7. Dotaz: Jaký je měsíční rozsah činnosti Vašeho pověřence?

Odpověď: Rozsah činnosti odvisí od potřeb správce údajů, vždy dle aktuálního stavu
(potřeba konzultace, stanoviska, revize, vyřešení podnětů, apod.).
8. Dotaz: Jakým způsobem zajišťujete vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany osobních

údajů?
Odpověď: V minulosti jsme provedli ve spolupráci s pověřencem tematické školení.
Bohužel, v současné době jsme tento způsob vzdělávání realizovat nemohli, proto
postupně přecházíme na on-line kurzy, které však jsou více méně stále na stejné téma.

S pozdravem

………….. ……..
tajemník OÚ
Velké Březno

Příloha:
1 x smlouva s pověřencem pro
brezno.cz/smlouvy/SML/index.html
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