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Obec Jankovice
Jankovice č. 15
687 04 p. Traplice

DUPONTI s r.o.,
Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1

Vyjádření k žádosti

o informace dle z.č. 106/1999Sb

Dobrý den,
v odpovědi na Vaši žádost ze dne 21.5.2018:
1) Výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů pro obec Jankovice bude zajištovat esterní
poskytovatel
2) Výše odměny za tyto služby je v jednání s poskytovatelem
3) 5,4 tis. kč.
4) Školení 1890,- Náklady na sepis a přípravu právní dokumentace bude součástí služeb pověřence.
Náklady na IT služby a produkty (moduly účetních programů, spisové služby apod.) 3500,- kč.
S pozdravem
Za obec Jankovice:

Jakub Hrubý

starosta obce (tel 776625188)
V Jankovicích 28.5.2018
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