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Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32 Cotkytle

Váš dopis s čj.: OUCC 385/2021,
naše zn.: OUCC 419 /2021
listů: 2
příloh/listů: 0 /0
Sp. znak/skart. lhůta: 84.1/S5

Vyřizuje: Vlastimil Jureček
Telefon: 465 382 125
E-mail: starosta@cotkytle.cz
Datová schránka: ze3a4ha
V Cotkytli dne 28. 4. 2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 19. 04. 2021

Obec Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 19.04.2021 žádost o
poskytnutí
informace,
kterou
podala
žadatelka,
(dále
jen
„žadatelka“),
……………………………………………………………………doručenou obci Cotkytle (dále jen „povinný subjekt“)
v listinné podobě, zaevidovanou pod čj. OUCC 385/2021 (dále jen „předmětná žádost“).
V předmětné žádosti byly požadovány informace:
1. Kým, tj kterou osobou či institucí, byl vypracován text odpovědi čj. OUCC 179/2021, na moji žádost
o informaci ze dne 5.1.2021, mně zaslané dne 15.2.2021.
2. Kým, tj kterou osobou či institucí, byl vypracován text odpovědi čj. OUCC 247/2021, na moji žádost
o informaci ze dne 5.1.2021, mně zaslané dne 22.3.2021.

K předmětné žádosti povinný subjekt podává následující informaci:
Koncepty odpovědí dokumentů čj. OUCC 179/2021
……………………………………………………………

a

čj.

OUCC 247/2021

zpracoval

Povinný subjekt dále sděluje, že na ústní dotaz žadatelky nemohlo být odpovězeno, neboť
předmětem dotazu bylo poskytnutí osobních údajů, k jejichž poskytnutí neměl povinný subjekt
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zákonný důvod dle čl. 6 odst. 1 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR).
K poskytnutí osobních údajů dle této předmětné žádosti dal subjekt údajů souhlas s tím, že osobní
údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, název zaměstnavatele a vztah k zaměstnavateli
jsou poskytnuty výhradně pro žadatelku (příjemce osobních údajů dle čl. 4 odst. 9 GDPR), která není
oprávněna poskytnuté osobní údaje žádným způsobem zpracovávat (viz definice v čl. 4 odst. 2 GDPR).

S pozdravem

Vlastimil Jureček
starosta obce
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