JMENOVÁNÍ GARANTŮ GDPR
V souvislosti se zavedením Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
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), zkráceně GDPR,
rozhodl starosta obce dne o vytvoření a obsazení následujících funkcí (rolí) v systému GDPR:

1

Koordinátor GDPR

Tuto funkci bude vykonávat pan Milan Havlík, místostarosta.
Povinnosti a práva koordinátora GDPR jsou obsahem samostatného statutu – viz příloha č. 1. Průkazně
předaný exemplář tohoto rozhodnutí slouží pro dotčenou osobu zároveň jako jmenovací dekret.
Koordinátor GDPR spolupracuje na jedné straně s pověřencem pro ochranu osobních údajů a na druhé se
starostou obce.

2

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vzhledem k tomu, že Obec Košťálov je ve smyslu Nařízení EU 2016/6797 tzv. veřejným subjektem, musí mít
ze zákona zajištěný odborný dohled nad GDPR prostřednictvím tzv. pověřence pro ochranu osobních
údajů.
Kvalifikační předpoklady, které pro funkci pověřence v našem spolku stanovuji:
1) Znalost nařízení GDPR a jeho implementace.
2) Obecná znalost systémů řízení a jejich dokumentace.
3) Znalost ověřovacích procesů (auditů, kontrol).
4) Znalost agend, které obecním úřad zpracovává.
5) Znalost fungování veřejné správy – státní správy a samosprávy.
6) Znalosti v oblasti spisové služby, skartace a archivace.
7) Základní orientace v právním systému ČR a EU.
8) Orientace v problematice informačních technologií a aplikačních softwarových produktů.
9) Přesvědčivá prezentace, schopnost komunikace uvnitř úřadu i navenek.
Pověřence vybírá v co největším souladu s kvalifikačními předpoklady zastupitelstvo, výběr potvrzuje svým
usnesením.

Milan Havlík
místostarosta

V Košťálově dne 1. května 2018
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Příloha č. 1

Statut koordinátora GDPR
Koordinátor GDPR je jmenován zastupitelstvem obce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů. Je to úřednice vybavená příslušnými pravomocemi a odpovědnostmi
za správné nakládání s osobními údaji všech zainteresovaných stran.
Koordinátor GDPR je operativně řízen starostou.
Koordinátor GDPR
a) Je styčným pracovníkem mezi pověřencem pro ochranu osobních údajů, zastupitelstvem a tzv. subjekty
GDPR (občany, obchodními partnery, zaměstnanci).
b) Informuje pověřence o záležitostech se vztahem ke GDPR.
c) Přejímá od pověřence pokyny v oblasti GDPR a vyřizuje je v rámci své pravomoci, popř. je
prostřednictvím starostky přenáší na další odpovědné osoby.
d) Zajišťuje vydání potřebných dokumentů pro GDPR.
e) Provádí inventarizaci položek osobních údajů včetně jejich výskytu, důvodu zpracování, doby uložení a
posouzení nutnosti zpracování.
f)

Spolupracuje s pověřencem v potřebných intervalech na analýze rizik GDPR.

g) Navrhuje ochranná opatření (včetně technických a organizačních), která budou uplatněna pro zmírnění
rizik a vůči právům a zájmům subjektů.
h) Vede záznamy, komunikuje (informuje, radí a vydává doporučení).
i)

Spolupracuje s pověřencem při uplatnění práv subjektů GDPR.

j)

Podílí se na oznámení a vyřízení incidentů, zpracovává zprávu o průběhu a vyřízení incidentu.
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