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Obec Březová
Březová 23 , 267 51 Březová

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací:
341/2019
Spisová značka:
Vyřizuje:
Jakub Martinák
Tel:
E-mail:
obecniurad.brezova@quick.cz
Datová schránka: nbwav8q
Datum:
9.12.2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Obec Březová obdržela dne 25. 11. 2019 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím týkajících se GDPR obcí a školských zařízení.
Prostřednictvím vypln ěného dotazníku poskytuje obec Březová následující informace:
Emailová adresa:
obecniurad.brezova@quick.cz
Jméno a příjmení:
Jakub Martinák
Náze instituace veřejné správy:
Obec Březová
Telefonní číslo:
725 801 616
Jakým způsobem Vaše organizace zajišťuje výkon pov ěřence pro ochranu osobních údaj ů? *
- externím poskytovatelem služeb pov ěřence - právnická osoba
Název firmy, která vykonává funkci pov ěřence pro Vaši organizaci
- Mikroregion Hořovicko
Jaké nejvyšší dosažené vzd ělání má Váš pov ěřenec pro ochranu osobních údaj ů?
v případě právnické osoby, prosím, uveďte vzd ělání osoby, která přichází s Vaší organizací nejvíce do styku.
- jiné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzd ělání
Na jak dlouhou dobu máte uzavřenou smlouvu s pov ěřencem?
- neurčito
Jaká je výše m ěsíční odm ěny, která byla s pov ěřencem sjednána touto smlouvou?
– 500 Kč
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Kolik účelů zpracování osobních údajů vedete v záznamech o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ?
- 0-10
Kolik žádostí subjektů osobních údajů o přístup k osobním údaj ům, výmaz osobních údaj ů, omezení zpracování,
námitek proti zpracování (dle čl. 15-21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR) řešil
Váš pověřenec od 26. 5. 2018 do 30. 9. 2019?
-0

Jakub
Martinák

Digitálně podepsal Jakub Martinák
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00233153,
o=Obec Březová, ou=Obec Březová,
ou=2, cn=Jakub Martinák,
sn=Martinák, givenName=Jakub,
serialNumber=P396596,
title=starosta
Datum: 2019.12.09 10:02:31 +01'00'

Zpracoval: Ing. Jakub Martinák, starosta
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