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Ždost podle zikona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dodržování ochrany osobních i~dn'i~ ii Úřadu ~~~~stsl~.ého ohvocll~ iVíicl~ňll~oviee: . ~ 

Písemným sdělením Úřadu pl'o ochranu osobních údajů (dále jen „Ú1 udď') ze dne 1 3. 12. 2021, 

Č. j. UOUp03507/21 -6, jsem byl informován, že správce osobních údajů, kterým je statutární 

město Ostrava= Prokťšovo rlárxl. 8, T29 30 Ostrava,  byl ze 

strany Úřadu vyzván k prověřcilí (1úVodného podezření, zda v jednotlivých kancelářích 

vbudově Úřadu městského obvodu Miellálkovice iiezúStávaj í po pracovní době 

nezabezpečené dokumenty s osobními údaji. 

Vc smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tiJe znční pozdějších 
, 

piedpisú, tímto žacláln o sdělení, zda již byla tato výzva Uřadu spiněna a pokud ne, v jakérn 

časovém období sejí bude SMO zabývat. 

V Ostravě (lne 22. 12. 2021 
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Vaše značka: 
Ze dna: 23.12.202 1 
Č. j.: SMO/823407121IKPf
Sp:. zn.:: S-SMO/821:271/21 /KR/2; 

Vyřizuje': 
Telefon: ' 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

Odpověď na Vaši žádost 

Vážený ~ pane, 

na základě Vaší žádosti podle zákona č: 106/1999 S~►., o svobodném přístupu k informacim, ~ , ~,.~, ~: . a .~ ~ . , údajů 
, 

r ' ~~ Dodržování ' ~~ zr~~~r pozc~e~srcll předpisů podr ~o~ ~n~ ochrany osobních uc~a;lů c:~ L~i-adc~ městského 
obvodu M:ichálkovidc -Vátn sděluji, že statutární město Ostrava váš podnět řeší v souladu 
s pokyny Ui adu  ~•o ochranu osobních údajů. p 

S pozdravem 

Proke ouc nám. 8, 72930 Ostrava 
1/1 w'vw.ostrava.cz 
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posta @ ostrava.cz . 
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