OBEC BOHATICE
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 731 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali.cz; web: www.bohatice.cz
IČO: 00673340

V Bohaticích dne
Spis.zn.(č.j.):

22. 11. 2022

Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů dokumentu:
Počet příloh/listů příloh:

Jiří Kováč
731 466 804
1
0

Adresát:

Mgr. Hlava Martin
Kbelnice 73
506 01 Kbelnice

hlavamartin@c-box.cz

Věc: Poskytnutí informace
Obec Bohatice obdržel dne 16. 11. 2022 Vaši žádost (doplněnou dne 17. 11. 2022) podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zpřístupnění
informací. Níže uvádíme odpovědi na vaše otázky:

Název Vaší organizace/úřadu:

Obec Bohatice

E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny: obecbohatice@tiscali.cz
Agenda GDPR
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon
agendy pověřence pro ochranu osobních údajů NE
(dále „pověřenec“)? (Ano/Ne):
Využíváte služeb externího pověřence pro
ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? ANO
(Ano/Ne):
Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše
NE
příspěvkové organizace? (Ano/Ne):
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových
0
organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“):
Pokud využíváte externího pověřence, uveďte
prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené
500,na služby externího pověřence za měsíc říjen
2022:
Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence: Vendula Trčová
Uveďte prosím datum ukončení platnosti
Vaší aktuální smlouvy s externím pověřen31.12.2022
cem:
Agenda ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie (WHISTLEBLOWING)
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon
agendy „příslušné osoby“ v rámci ochrany
osob, které oznamují porušení práva Unie
(„Whistleblowing“)? (Ano/Ne):
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Využíváte služeb externí PŘÍSLUŠNÉ OSOBY pro výkon agendy „Whistleblowing“?
(Ano/Ne):
Využíváte jejích služeb zároveň pro další Vaše
příspěvkové organizace? (Ano/Ne):
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových
organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“):
Pokud využíváte externí „příslušnou osobu“,
uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby PŘÍSLUŠNÉ OSOBY za
měsíc říjen 2022:
Uveďte prosím jméno a příjmení příslušné
osoby:
Uveďte prosím datum ukončení platnosti
Vaší aktuální smlouvy s externí příslušnou
osobou:
2. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo skenu) aktuální smlouvy
nebo dohody o poskytování služeb pověřence
Viz. samostatné přílohy
3. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo sken) aktuální smlouvy
nebo dohody o poskytování služeb příslušné osoby v rámci výkonu agendy
ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie („whistleblowing“)
Nemáme uzavřenou.

Digitálně podepsal
Jiří Kováč
………..………………
Jiří Kováč
starosta obce

