
Ing. Petr Žůrek

Kostelec u Halešova 73,768 43

D5:6wpxg4i

Vóžený pane Žúrku,

Z funkce pověřence na ochranu osobních údajů (dále jen ,,DPO"} Vám sděluji, že ve věci vaší žádosti
ze dne L.LL.2O22, bylo rozhodnuto takto:

Obec Kostelec u HoIešova pochybila při reřejněníápisu ze schůze Rady č. Ll2a22 konané dne
3L.L0.2O22 v bodě 3, lnformace o činnosti, kde bylo rueřejněno vaše jméno, přfimení, titul a počet

vašich žádostí.

Jelikož mi byla vaše žádost zaslána až po komunálních volbách a po ustanovující schůzi zastupitelstva
obce Kostelec u HoleŠova, tak se jedná o pochybení starého vedení obce, které v době svého
pŮsobení bylo poučeno, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů.

Z funkce DPO bylo rozhodnuto, že sejedná o bezpečnostní událost, kdy došlo k selhání nastavených
opatření (anonymizace osobních údajů při zveřejňování zápisů Rady).

Nové vedení obce Kostelec u. Holešova, bylo proškoleno, jak v daných situacích při uveřejňování
osobních údajů subjektŮ údajů postupovat dle Evropského nařízení 679l20t8 - GDPR, zákona č,

LLOl2Otg Sb., o ochraně osobních údajů a pokynů Úřaau pro ochranu osobních údajů.

Dále daný dokument tzn., ápis ze schůze rady č. tlZ0fl,z byl z webových stránek obce smazán a
nahrazen dokumentem, kde se již vaše osobní údaje nevyskytuií (viz. příloha č. 1).

Za bývalé vedení obce Kostelec u Holešova se Vám omlouvám a vězte, že s nov,ým vedením obce
pracujeme na tom, aby se podobné událostijiž nikomu nestávaly.

S pozdravem

Dpo obce kostelec u Holešova

Bc. Borek Jakub

JAEtorsl{tJB s.r.cD.
Ve Vnorovech dne 28.LI.ZO22 Dolní 24l

696 61 wnorov}/
lčo 0?6-54735-

DPO, Bc. BorekJakub
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Vážený pane Žůrku, 

l v :  Z funkce pověřence na ochranu osobních údajů (dále jen „DPO") Vám sdělují, že ve věci vašl zadosti 
ze dne 1.11.2022, bylo rozhodnuto takto: 

Obec Kostelec u Holešova pochybila při zveřejnění Zápisu ze schůze Rady č. 1/2022 konané dne 
31.10.2022 v bodě 3. Informace o činnosti, kde bylo zveřejněno vaše jméno, příjmení, titul a počet 
vašich žádostí. 

Jelikož mi byla vaše žádost zaslána až po komunálních volbách a po ustanovující schůzi zastupitelstva 
obce Kostelec u Holešova, tak se jedná o pochybení starého vedení obce, které v době svého 
působení bylo poučeno, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů. 

2 funkce DPO bylo rozhodnuto, že se jedná o bezpečnostní událost, kdy došlo k selhání nastavených 
opatření (anonymizace osobních údajů při zveřejňování zápisů Rady). 

Nové vedení obce Kostelec u Holešova, bylo proškoleno, jak v daných situacích při uveřejňování 
osobních údajů subjektů údajů postupovat dle Evropského nařízení 679/2018 — GDPR, zákona č. 
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Dále daný dokument tzn., Zápis ze schůze rady č. 1/2022 byl z webových stránek obce smazán a 
nahrazen dokumentem, kde se již vaše osobní údaje nevyskytují (víz. příloha č. 1). 

Za bývalé vedení obce Kostelec u Holešova se Vám omlouvám a vězte, že s novým vedením obce 
pracujeme na tom, aby se podobné události již nikomu nestávaly. 

S pozdravem 

DPO obce Kostelec u Holešova 

Bc. Borek Jakub 

JABoreKUB s.r.o. 
Ve Vnorovech dne 28.11.2022 Doiní 241 

' 696 61 Vnorovy
učo 07654758 

DPO, Bc. Borek Jakub 



Přílohy:

Priloha c l_zapis rada c t_2O22 -31.L0.2O22

Přílohy: 

Priloha c 1_zapis rada c 1_2022 - 31.10.2022 




