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Žádost o informace

Vážení,

náš tým dlouhodobě mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a v této

souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabylo účinnosti 25. května 2018, si Vás

dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v

platném znění, požádat o zpřístupnění následujících informací formou vyplnění odpovědi z

dotazníku, který naleznete na adrese: goo.gl[9vriz.

Vyplnění dotazníku Vám zabere necelé 2 minuty a nám to velice pomůže. Proto prosím,

najdetě si na náš dotazník chvíli času a pomozte nám zmapovat informace ohledně GDPR.

Děkup.

S pozdravem,

GDPRtým
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Dotazník — GDPR obcí, krajů a škol

Vážení,

dlouhodobě mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a vtéro souvislosti a v

souvislosti s nařízením GDPR,k19ré nabylo účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu

zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o

zpřístupnění následujících informaci prostřednictvím tohoto doiazníku

“Povinné pole

E-mailová adresa *

Telefonní číslo *—

Jméno *

Název obce nebo školy, kterou zastupujete *

městská část Praha—Suchdol

Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou

osobních údajů? *

Externím poskytovatelem služeb pověřenec.

Jaká výše měsíční odměny byla sjednána s pověřencem ? *

600 Kč

Název (jméno) firmy, která pro vás vykonavá funkci pověřence? *

SMS—služby s.r.o.

Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na

uvedeni Vaší organizace do souladu s nařízením GDPR? *

14870

Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku výše)

náklady Vaší organizace na školenítýkající se GDPR a náklady

Vaší organizace na soupis a přípravu právní dokumentace, která

je v souladu s GDPR? *

3870 školení, 11 000 soupis a příprava právní dokumentace
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