Žádost dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování
mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR :
Na následující otázky, prosím, odpovídejte jak z pohledu zaměstnavatele, tak z pohledu
zprostředkovatele osobních údajů (různé evidence, databáze).
a) Počet současných zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím
o jejich výčet.
c) Kdo je za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí
funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení
předchozí funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda máte interního správce a interního
pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využíváte externího
pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody)
- pokud máte externí pověřenec či správce, prosím o sdělení
finanční nákladovosti
e) Kolika školení se zúčastnili Vaši zaměstnanci v rámci GDPR?
f) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano,
prosím o jejich výčet.
g) Přijali jste po 25. 5. 2018 interní předpis doplňující GDPR?
h) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od bývalých zaměstnanců?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení
žádosti)
i) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od osob, jejichž osobní údaje zpracováváte?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení
žádosti)

