
Návštěvní dny a hodiny: 

pondělí a středa, 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 

IČO: 

00 304 271 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna a.s., pobočka Rožnov p. R., č. ú.: 1764133369 / 0800 

 

 
 

Městský úřad, právní odbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Poskytnutí informace na žádost dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

K Vaší žádosti ze dne 12. 2. 2018 o poskytnutí informace ohledně zajištění souladu zpracování 
osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 
2016/679) vám na vaše dotazy sdělujeme následující: 

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? 
Soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR, město Rožnov pod Radhoštěm 
zajišťuje ve spolupráci se subjektem vybraným v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, 
jehož závazkem je mj. zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR.  

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? 
Vzhledem k výši předpokládané ceny díla (služby) se jednalo o veřejnou zakázku malého 
rozsahu, tj. o veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

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

V září a říjnu 2017 bylo osloveno 10 subjektů, z nichž byl jeden vybrán (společnost I3 
Consultants s.r.o., IČO: 27921344). 

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? 

Zavedení systému ochrany osobních údajů v souladu a dle Nařízení (GDPR) zajišťuje 
město Rožnov pod Radhoštěm pro Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Městskou policii 
Rožnov pod Radhoštěm a čtyři příspěvkové organizace zřízené městem (Středisko 
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volného času Rožnov p.R., Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, T klub - kulturní 
agentura, Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm). Zbývající příspěvkové 
organizace (základní a mateřské školy) uzavíraly samostatné smlouvy. 

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? 
Společnost I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 
27921344 

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
Viz odpověď u otázek č. 2 a 3. 

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
Celková cena za provedení analýzy procesů, návrhu technických a organizačních 
opatření a školení činí 199 000 Kč. Cena za vstupní a rozdílovou analýzu u jednotlivé 
příspěvkové organizace činí 20 000 Kč. Cena za poskytování trvalé podpory rutinního 
provozu GDPR činí 6 000 Kč/měs. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto 
služby vaší organizaci poskytovány. 

Požadovaná informace (smlouva) je zveřejněna v registru smluv – viz adresa záznamu: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4198764 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Olga Vrublová 

vedoucí právního odboru 
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