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Dotazník - GDPR obcía školských
zařízení
vážení,
jakožto studentka 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého V 0lomouci bych Vás ve
smyslu zákona č, 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ráda požádala o
poskytnUtí informací prostřednictvím tohoto dotazníkU
DěkUji za spolUpráci,
lva Jordánková

nar,14,5,1998
sedlnice 520,742 56 Sedlnice
'i|.

].,

]i-:

E-mailová adresa

'

obec@chyn aVa.cz

Jméno a příjmeni
Jiří Křiž (starosta obce)

Název instituce veřejné správy
*

'

jedná se o olgány územnísamospráVy, školy a školská zařízení

0bec chyňava

Te|efonní číslo'
311 691 122

Jakým zpŮsobem Vaše organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu

osobních údajŮ?

'

i-.:

intarní, zaměslnancem

l.'il

externím poskytovatelem služeb pověřence

-

fyzická osoba (oSVČ)

l,q') externim poSkytovatelem slUžeb pověřence

-

práVnická osoba

i.i

externím poskytovarelem služeb pověřence

-

zajišluje]iná škola

.,-..'

.,rine,

Název firmy, která vykonává funkci pověřence pro Vaši organizaci
lnnovation one s.r,o.

42

eoZáaatopiistup pro úpravy

https://docs.google.corrýforms/d/lXL5lH570cvKSGPhLMYu7EicOlQyd3sxazSlBgS8...

3.12.2019
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Jaké nejvyššídosaženévzdě|ání má Váš pověřenec pro ochranu osobních
údajů?
*V

připadě pláVnické osoby, prosím, UVed'le Vzdělání osoby, ktelá přicházi s Vaši organizací nejVíce do

styku,
:.|

': vysokoškolské vzdělání v právní oblasti

].}

(alespoň titul Bc,)

vysokoškolské vzdělání v oblasti iníormačníchtechnoIogii (alespoň titul Bc,)

:i.'.: jiné vysot oSt<olské nebo vyššíodborné vzdělání
",§')

VZdělání středoškolské

Na jak dlouhou

dobu máte uzavřenou sm|ouvu s pověřencem?

-

'.pe, l'lkU]le, p,osl n kdy tato lmloUvd r'yplsl

na dobu neurčitou

Jaká je výše měsiční odměny, která byla s pověřencem sjednána touto

smlouvou?'
3,950,,- Kč bez DPH/měsíc

Kolik účelůzpracování osobních údajů vedete v záznamech o činnostech
1 Nařízení Evropského par|amentu a Rady (EU)

zpracování ve smys|u č|. 30 odst.
20161679 (GDPR) ? :|_1

o-to

i.} tt -zo

@

zr -so

,]

31 a více

Kolik žádostísubjektů osobních údajů o přístup k osobnim údajŮm, výmaz
osobních údajŮ, omezení zpracování, námitek proti zpracování (dle čl. '15-2t
Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 - GDPR) řeši| Váš

pověřenec od 26.

5. 2018 do 30. 9. 2019? '

*uved'te, píosím, ce kový počet těchto

žádostí

0

l: i:a:::::i

.:

https://docs.google.com/forms/d/lXL5lH57OcvKSGPhLMYu7EicOl

72

WZaaat o přistup pro úpravy
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