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NABÍDKA: Provedení analýzy stavu zpracování osobních údajů 
s cílem zvýšit stupeň připravenosti na režim ochrany 
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady EU 2016/679 

 

vypracovaná pro: Městská část Praha – Ďáblice 

zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. 

sestavil: Ing. Seyček Ivan 

platnost nabídky: do 30. 11. 2017 

v Praze dne: 11. 10. 2017 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATELE 

1.1 Identifikační údaje 

Obchodní firma: RELSIE spol. s r. o. 

Právní forma:  112 - Společnost s ručením omezeným 

Úplná adresa sídla společnosti:  Opletalova 1418/23, 110 00  Praha 1 

Kontaktní adresa společnosti: Opletalova 1418/23, 110 00  Praha 1 

Datová schránka: hzn7q74 

IČ:  62417339 

DIČ: CZ62417339 

Statutární orgán: Ing. Jan Heisler, jednatel 

 Ing. Jan Houžvička, jednatel 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-6033190207/0100 

Telefon:  +420 724 752 781 

 

dále jen  „předkladatel“ 

 

 

1.2 Kontaktní údaje 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:  Ing. Ivan Seyček, konzultant 

E-mail:  ivan.seycek@relsie.cz 

Mobil:  +420 734 217 548 

 

Kontaktní osoba ve věcech administrativních:  Mgr. Petr Novák 

E-mail: petr.novak@relsie.cz 

Telefon:  +420 724 752 781 

Mobil:  +420 602 179 262 
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2 NABÍZENÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem plnění je  

• provedení analýzy stavu zpracování osobních údajů v rámci činností úřadu MČ Praha – 

Ďáblice, 

• aktualizace vnitřní řídicí dokumentace úřadu na základě výstupů z analýzy 

s cílem zvýšit stupeň připravenosti na režim ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679. 

 

2.1 Rozsah nabízených služeb 

Nabízíme Vám provedení analýzy aktuálního stavu zpracování osobních údajů a to jak v papírové, tak 

v digitální podobě. 

V rámci této analýzy bude zjišťováno a ověřováno, jaké osobní údaje jsou úřadem zpracovávány  

a proč (vazba na legislativu), kde jsou uloženy a jakým způsobem jsou zpracovávány. Typicky jsou to 

takové osobní údaje, které identifikují osobu (např. rodné číslo, příjmení, jméno, adresa, e-mail, 

elektronický podpis, přihlašovací údaje do systému nebo i IP adresa počítače atd.) a osobní údaje, 

které se váží ke konkrétní osobě (např. finanční informace apod.). 

 

V rámci analýzy bude ověřeno, zda je úřad správcem i zpracovatelem, nebo zda je zpracovatelem 

třetí osoba. 

 

V návaznosti na výsledky analýzy bude provedena potřebná aktualizace stávající řídicí dokumentace 

úřadu MČ. 

 

Výstupy:  

• Zpráva z analýzy stavu zpracování osobních údajů v členění podle jednotlivých 

agend/systémů s vyznačením právních titulů. U každé agendy bude určen právní titul, který 

stanoví účel zpracování, případně definování doby uložení osobních údajů. Dále bude 

uvedena odpovědná osoba a její role (správce nebo zpracovatel). 

• Aktualizované řídicí dokumenty (popřípadě nově vytvořené dokumenty) se zapracovanými 

návrhy nových postupů a opatření, zajišťujícími dosažení souladu s Nařízením EU 2014/679 

(GDPR), do dokumentace. 

 

Součástí zprávy z analýzy stavu zpracování osobních údajů bude i návrh dalšího postupu pro dosažení 

souladu s požadavky GDPR. 
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3 NABÍDKOVÁ CENA 

Předkladatel nabízí níže uvedenou celkovou cenu. 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 

Pro úřad MČ Praha – Ďáblice: 
Analýza stavu zpracování OÚ, úprava dokumentace 

95 000,- 19 950,- 114 950,- 

Celkem 95 000,- 19 950,- 114 950,- 

Ceny jsou uváděny v Kč. 

3.1 Garance ceny 

Předkladatel garantuje, že uvedená cena je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

předkladatele na plnění dle této nabídky. Cena může být změněna pouze v návaznosti na změnu 

sazby DPH. 

4 TERMÍN PLNĚNÍ 

Předkladatel garantuje, že při poskytnutí nezbytné součinnosti zadavatele bude plnění realizováno do 

šesti týdnů od přijetí objednávky. 

5 MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění předkladatele je sídlo zadavatele a kanceláře předkladatele.   

6 PROHLÁŠENÍ PŘEDKLADATELE 

Předkladatel prohlašuje, že je vázán celou svou nabídkou do 30. 11. 2017. 

Podpisem níže uvedeným podepisuje předkladatel toto prohlášení i tuto nabídku jako celek. 

 

 

V Praze dne 11. 10. 2017 

 

 

 Mgr. Petr Novák p.p.a. 

 prokurista společnosti RELSIE spol. s r.o. 
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