
Dobrý den paní 

V reakci na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 

7.1.2019 Vám poskytujeme následující informace: 

a) Ke dni 31.12.2018 bylo na magistrátu města Chomutova zaměstnáno 246 osob. 

b) Po dni účinnosti GDPR byly do všech kanceláří nainstalovány bezpečností zámky na skříně, do 

kterých zaměstnanci po skončení práce tyto dokumenty zamykají, zaměstnanci byli rovněž 

instruování, že nemají nechávat žádné dokumenty obsahující osobní údaje na stolech a 

v případě opuštění kanceláře na jakkoliv krátkou dobu za sebou musejí zamknout. Ze 

sdílených složek na interní síti byly odstraněny veškeré dokumenty obsahující osobní údaje. 

Dále byla zkontrolována oprávnění zaměstnanců (přístup do programů, které obsahují osobní 

údaje a přístup přes čip do místností, kde jsou spisy s osobními údaji, mají jen ti, kteří to mají 

v náplni práce). 

c) Úřad sám je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, přičemž správcem je v případě, 

že sám nebo s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Je tedy zřejmé, že 

správcem osobních údajů nebude žádná jedna konkrétní osoba, ale úřad jako celek. 

d) Pro statutární město Chomutov a jeho příspěvkové organizace budou funkci pověřence pro 

ochranu osobních údajů vykonávat Ing. Jarmila Mravcová, vedoucí interního auditu a Mgr. 

David Kuhn, právník na interním auditu. 

e) Vedoucím zaměstnancům a pověřencům bylo v rámci Dobrovolného svazku obcí zajištěno 

školení renomovanou advokátní kanceláří. 

Všichni zaměstnanci byli interně 2 x proškoleni. 

Nad rámec těchto školení absolvovala Ing. Mravcová 3 další školení (semináře či odborné 

kurzy) a Mgr. Kuhn 5 dalších školení. Oba se dále účastní workshopů a konzultací pořádaných 

Úřadem pro ochranu osobních údajů či Svazem města a obcí ČR.  

f) Po 25.5.2018 nebyla přijata žádná personální opatření.  

g) Ano, byla přepracována směrnice pro zabezpečení osobních údajů tak, aby byla v souladu 

s GDPR. 

h) K dnešnímu dni jsme neobdrželi žádnou žádost od bývalých zaměstnanců. 

i) K dnešnímu dni jsme neobdrželi žádnou žádost od osob, jejichž údaje zpracováváme. 

 

Mgr. David Kuhn 
statutární město Chomutov 
Interní audit – právní úsek 

 

 




