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Vývoj DSO Region Slezská brána
• Vznik DSO 1999
• Původně 9 obcí, spolupráce zejména
na sportovních a kulturních akcích,
cyklostezka…
• 2008 projektový manažer
• 2016 přistoupilo 7 obcí,
• zřízeno CSS
• 2018 přistoupily další 2

1999 Formation of the Association
Originally 9 municipalities,
cooperation especially at sports and
cultural events, cycling trail ...
2008 project manager
2016 7 municipalities joined
establishment of the Centre
2018 other 2 joined

MAPA SOUČASNÉHO ÚZEMÍ
• 18 obcí (z toho 17 GDPR)
• 18 školských zařízení
MAP OF CURRENT TERRITORY
➢ 18 municipalities (17 use GDPR services)
➢ 18 school facilities

Centrum společných služeb
• Manažer CSS
• Projektový manažer
• Specialista pro VZ
• Pověřenec
Common Services Centre
➢ CSC Manager
➢ Project manager
➢ Public procurement specialist
➢ DPO

Jak vznikl pověřenec v DSO RSB?
•
•
•
•

Usnesení zástupců členských obcí RSB ze dne 30.1.2018, změna stanov Regionu
Slezská brána - rozšířeny o poskytování služeb pověřence
Od 1.3.2018 vznikla pozice Specialisty pro ochranu osobních údajů – zkrácený
úvazek v rozsahu 0,4
Pro obce a příspěvkové org. jsou poskytované služby doposud zdarma
Přistoupily další 2 obce (službu využívá 17 obcí a jejich příspěvkové organizace)

How was the position of the DPO created?
➢ Resolution of representatives of member municipalities of RSB dated 30 January

2018, amendment of the Articles of Association of the Region of Silesia - extended
by the provision of services
➢ From 1 March 2018 the position of the Specialist for Personal Data Protection was
created - a part-time contract of 0.4
➢ For municipalities and contributory bodies, the services provided are free of charge
➢ Two other municipalities joined (the service is used by 17 municipalities and their
contributory organisations)

Strategie implementace GDPR
„Od obecného ke konkrétnímu“
• Obecná školení a návody k implementaci GDPR
• Osobní návštěvy a poradenství
• Řešení konkrétních problémů, odpovědi na dotazy

GDPR implementation strategy
„From general to specific“
➢ General training and manuals for implementing GDPR
➢ Personal visits, consultations and counseling
➢ Solving specific problems, answering questions

Formy poradenství
•
•
•
•
•

Konzultace na obcích a příspěvkových organizacích
Oborová školení pro školy
Příprava podkladů a vzorů (analýzy, záznamy o činnostech zpracování,
dodatky, souhlasy, atd.)
Proškolení zaměstnanců v p.o.
Emailové a telefonické konzultace konkrétních problémů

Methods of counseling
➢ Consultation for municipalities and contributory organisations
➢ Field training for schools
➢ Preparation of documentation and templates (analyses, records of processing

activities, amendmends, consents etc.)
➢ Staff training in contributory organisations
➢ E-mail and telephone consultations on specific issues

Přijatá opatření
•
•
•
•

Všechny obce a školy vypracovaly analýzu rizik
Přijaly opatření na OÚ
Vypracovaly záznamy o činnostech zpracování
Nyní pracujeme na splnění informační povinnosti

Adopted measures
•
•
•

•

All municipalities and schools have prepared a risk analysis
They have taken required measures in the municipalities offices
They created records of processing activities
We are now working on fulfilling information obligation

Praxe
•
•
•
•

Nejčastěji pověřenec poskytuje předběžné konzultace
Plán znovu navštívit obce, kde se změnilo vedení
Zkušenost s ohlášením ÚOOÚ dle čl. 35 GDPR
Časté dotazy k ochraně osobních údajů ve vztahu k žádostem dle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Practice
•
•
•
•

Most frequently, the DPO provides preliminary consultations
There is a plan to visit the municipalities with newly-elected
representatives
Experience with assessment of the impact to the supervisory authority
under Article 35 of the GDPR
Frequently asked questions about the protection of personal data in
relation to applications under Act 106/1999 Coll., on Free Access to
Information.

Děkuji za pozornost.
Thank you for your attention.

