KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s. r. o.
Kladská 1489/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká 141/31, 602 00 Brno - střed

Vzorová cenová nabídka funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů pro obce
(cenová nabídka není závazná, jedná se o cenový rámec z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti učiněné
nabídky na konkrétní poptávku)

Má vícero vrstev:
a) samostatný výkon funkce pověřence pro jednu obec do 1.000 obyvatelů – 990,- Kč/měsíčně. Tato paušální
částka obsahuje 1 x měsíčně hodinovou konzultaci v oblasti ochrany osobních údajů online (v to počítaje např.
pomoc při vyhodnocení balančního testu, konzultace, komunikace s dozorovým orgánem, atd.).
b) společný pověřenec pro dvě až tři obce v jednom kraji. (první obec – 990,- Kč/měsíc, druhá obec: 490,Kč/měsíc, třetí obec: 250,- Kč/měsíc) (tedy náklady na jednu obec nepřesahující 580,- Kč/měsíc).
c) Při uzavření smlouvy na 5 let je v ceně i úvodní jednodenní GAP analýza, potřebná k dosažení shody
s Nařízením pro ochranu osobních údajů (v ceně jinak 15.000,- Kč/1 obec), a to pro všechny zavázané strany obce. Při smlouvě na kratší období je GAP analýza potřebná a úplatná. Ostatní úkony pověřence (jsou-li
potřeba) jsou účtovány sazbou 1.100,- Kč/půlhodina služby. (zde je například průběžné monitorování
zpracování 1 x ročně, nebo na žádost, schvalování a asistence Zpráv o zpracování osobních údajů, aj.)
Služba obsahuje například asistenci s (dle potřeby může jít i o reálné zpracování dokumentace):


vypracováním průběžných záznamů o činnostech zpracování a o kategoriích činností zpracování,



techniky anonymizace a pseudonymizace (tedy relativní anonymizace, která za splněný určitých



podmínek vede k obnovení informační hodnoty anonymizovaného osobního údaje),



posouzení vlivu (rizik) na ochranu osobních údajů (a vypracováním dotčeného posudku),



monitorování souladu s Obecným nařízením,



účast na jednání vedení obce, potažmo jiného správce



zavedení vhodných technických a organizačních opatření (tedy v souhrnu být konzultantem správce).



výkon funkce pověřence



analýza povinného jmenování pověřence (vytvoření dokumentace podle



zásady odpovědnosti),



funkce konzultanta správce,



školitele pověřeného zaměstnance,



vytvoření posudku pověřence při provádění posouzení vlivu při zpracování OÚ,



pomocné činnosti při zavádění základních prvků GDPR, stanovení pravidel,



faktické zpracování průkazné dokumentace dokládané dozorovému orgánu při kontrole,



úprava vnitřních interních pravidel, smluv, či smluvních podmínek,



konzultace s dozorovými orgány na žádost,



audit zpracování osobních údajů a navržení správné metodologie na principu rizika,



pomoc při zavádění vhodných technických a organizačních opatření.
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