Město Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou

Praze dne 29. 1. 2018

Věc:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt:
město Svoboda nad Úpou
se sídlem:
náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
dále jen jako „Povinný subjekt“

Žadatel:
KAMIKA TRADING, s.r.o.
se sídlem:
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 619/59, PSČ 150 00
IČ:
247 70 078

Znění žádosti:
Vážení,
ráda bych tímto přípisem požádala Povinný subjekt o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky:
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?
Kombinace dodavatelského způsobu (poradenská činnost, tvorba směrnic, právní služby apod.) a
vlastní činnosti (fyzické zabezpečení listinných dokumentů, hardwarová i softwarová ochrana
bezpečnosti dat, antivir, duplicitní zálohování dat apod.)
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?
Zadávací řízení již proběhlo na podzim roku 2017 a je ukončeno.

3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.
Irrelevantní s ohledem na ukončený proces.

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?
Zajišťujeme vše i pro naše příspěvkové organizace
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?
Algotech, a.s.
IČ 24775487, CZ24775487
se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
Ano
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
Vstupní analýza – 79.000 Kč bez DPH
Implementace – 149.500 Kč bez DPH
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby
vaší organizaci poskytovány.
Odmítnuto s ohledem na to, že se jedná o obchodní vztah a určitý typ obchodního
tajemství s vlastním know how a dále není popsán důvod, proč požadujete smluvní
dokumentaci, resp. pro jaký konkrétní účel.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
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KAMIKA TRADING, s.r.o.
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