
 

 

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 

se sídlem Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 

 

  Jana Blašková 

  Na Pískovně 662/34 

460 14 Liberec 

 

 

V Praze dne 16. 9. 2020 

 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

 

Vážená paní, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), ze dne 9. 9. 2020, v níž požadujete informace o pověřenci pro ochranu 

osobních údajů (dále jen „žádost“), Vám sdělujeme k jednotlivým bodům žádosti následující: 

 

K bodu a) žádosti 

Příspěvková organizace uzavřela se svým zřizovatelem, tj. městskou částí Praha 8, IČ: 

00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „zřizovatel“), smlouvu o 

zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Výkon 

funkce pověřence je zajišťován zaměstnancem zřizovatele. 

 

K bodu b) žádosti 

Konkrétního pověřence vybral zřizovatel zejména na základě jeho zkušeností v oblasti ochrany 

osobních údajů (od roku 2005) a dosavadní praxe. 

 

K bodům c) a d) žádosti 

Viz odpovědi na body a) a b) žádosti. 

 

K bodu e) žádosti 

Smlouva o zajištění výkonu funkce pověřence, uzavřená se zřizovatelem, je na dobu neurčitou. 

 

K bodu f) žádosti 

Pověřenec je právník s dlouholetou praxí v oblasti ochrany osobních údajů, státní správy 

a samosprávy a v oblasti školské legislativy. Pověřenec absolvoval školení v oblasti 

kybernetické bezpečnosti i ochrany měkkých cílů. 

 

K bodu g) žádosti 

Pověřenec vykonává úkoly v plném rozsahu dle čl. 39 Nařízení evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 



 

 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

 

 

K bodu h) žádosti 

Vzhledem k tomu, že pověřenec je zaměstnancem zřizovatele, je plně k dispozici v rámci své 

pracovní doby a v případě potřeby řešení akutních případů je k dispozici na e-mailu a telefonu 

i mimo svou pracovní dobu. 

 

K bodu i) žádosti 

Příspěvková organizace za pověřence nezajišťuje pojištění odpovědnosti. 

 

K bodu j) žádosti 

Příspěvková organizace neřešila žádný incident v souvislosti se zajištěním ochrany osobních 

údajů. 

 

K povinné dokumentaci spojené se zajištěním ochrany osobních údajů dle GDPR 

V příloze Vám zasíláme následující dokumenty spojené se zajištěním ochrany osobních údajů 

dle GDPR: 

 Informační memorandum 

 Záznamy o činnostech 

 Směrnice k GDPR 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Táborský  

ředitel školy 

 

 


