Obec Račice-Pístovice
Račtce72
683 05 Račice-Pístovice

Y Ptaze

Vh:

dne 19. 2.201,9

Žádo"to poskytnutí informace podle zákonač.106/1999 Sb.

Pouinnly subjekt:

Obec Račice-Pístovice
se

sídlem:

tČcl:

Račice 72,6B3 05 Račice-Pístovice
00292249

dále jerr jako ,,Pauintt.y

vfuekí'

Žatlate/:

Vá{ní,
tádabych tímto přípisempožádalz Povinný subiekt o poskytnutjiníotmacídle zákona č.
1,06/1,999 Sb., o svobodném přístupu k infotmacím, a to fotmou odpovědi na niže uvedené
otázl<y:

1. Jaký* způsobem zaiišťuie Povinný

sub|ekt výkon pověřence pro ochtanu osobních
úda|ů?(romocí zaměsúrance nebo extetního subiektu?)
- Pokud pomocí extemíro poslrytovatele, kdo konktétně ie tímto poskytovatelem?

2.

i. způsob a výše odměňování za poslrytování služeb pověřence?
- Kolik činív,ýše odměny za poslrytování služeb u jednotlirých

Julry

příspěvkorrych

orgatizací zfrz ený ch ob cí?

3. Kolik

finančníchptostředků obdržel pověřenec v souvislosti s ýkonem své funkce od
Povinného subiektu, a to ode dne účinnostiGDPR, tj. od 25. 5.2018, do data přiietí
této žádosti?

4. Pokud ie

odměna pověřence složena z ceníkových položek (např. za jednotlivé
otganizace), prosíme o sdělení tohoto ceníku.
]l,,"

Předem děkuli

V úctě

zalďadnélryíízenlžád,osi.

:
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Poskytnutí informace
(dle zákona č" L06/1999 Sb" o svobodném přístupu,k informacím, v pl. znění)

pro žadatele:

Obec Račice-Pístovicesděluje, v souladu s výše citovaným zněním zákona:
1. Obec Račice-Pístovicemá smluvně zajištěn výkon osoby pověřené
ochranou osobních údajůexterním pověřencem, viz. el. stránka obce
lng. Jan Gubáš
CATANlA GROUP s.r,o,, Bořivojova 35, Praha 3, 130 00
spisová značka C 135558 vedená u Městského soudu v Praze
lČo: 28253591

DlČ: CZ28253591
2, Výše odměny nedosahuje hranici ze zákona povinně zveřejňovaných

údajů,smluv, faktur, z tohoto důvodu částku na stránkách obce

nezveřejňujeme

.smluvníodměna ve výši 1.500 Kč + DPH, (slovy jeden tisíc pět set
'korun
českých) zakaždý započatý měsíc, počítajev to obec, MŠa
jednotku SDH

3.

],8.150,- Kčvčetně21,%DPH

a" Výše odměny se neskládá
jednotlivé organizace)

z

jednotlivých ceníkových položek (za
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V Račicích-Pístovicíchdne: 20. 02,2019

Za obec Račice-Pí

mír Pospíšil, starosta

