,
,A - "j¢'S
)

Městský úřad Bezdružice
Tajemnice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice

VÁŠ DOPIS ČJ.:
Ze dne:
12. 2.2018
VYŘIZUjE:
Be. Jana wajdová
TELEFON:
374 630 515, 606 639 177
FAX:
374 630 522
tajemnik@bezdruzice.cz
E-MAIL:
č.j.:
BTAJ/370/2018
DATUM:
19. 2. 2018

KAMIKA TRADING, S. r. O.
Holečkova 619/59
150 00 Praha 5 - Smíchov

Poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

Na základě Vašeho dopisu ze dne 12. 2. 2018 Vám poskytuji informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
l. jakým způsobem zajišt'ujete
hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízeni" EP a Rady (EU) č. 2016/679) za GDPR?

Máme vybraného dodavatele služeb.

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb
pro zajištěni' souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?
Nezadali jsme a ani neplánujeme zadat veřejnou zakázku na dodávku služeb.
3. vpřjpadě že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i
vámi zřizovaných příspěvkových organizaci) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak.'
a) Kdo je dodavatelem těchto služeb?
Dodavatelem služeb je společnost GDPR Služby s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov.
b) Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
Dodavatel nebyl vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky.
C) Jakáje cena, za kterou jsou (yto služby poskytovány?
Zpracování GDPR analýzy v souladu s nařízení EU 2016/679 za cenu 44 500 KČ bez DPH.
Poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů za cenu 6 500 Kč/měsíčně bez
DPH.
d) Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou (yto služby vaší organizaci
poskytovány.

Smluvní dokumentace bude přílohou tohoto sdělení.
S pozdravem

Be. Jána Yvajdová
tajemnice Niěú Bezdružice
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