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E-mail

_
žádá o poskytnutí informace (charakteristika):
Žádám o poskytnutí informace o výsledcích šetření pověřence pro GDPR v MŠ Lipence. Žádám
rovněž o poskytnutí jeho písemného sdělení ve věci ne/porušení nařízení GDPR zaměstnanci
mateřské školky. Dále žádám o poskytnutí informace, zda oficiálním šetřením, jehož se účastnila
místostarostka ivana Žáková a radní Lenka Kadlecová, nebo jiným způsobem, bylo prokázáno
porušení zákona/vyhlášky/interního či jiného předpisu tehdejší ředitelkou MŠ Bc. Ivanou
Vocetkovou. Za taková zjištění přitom považuji i zprávy České školní inspekce, auditorů či jiných
osob, povolaných k prověřování hospodaření, hygienických předpisů a naplňování školního

vzdělávacího programu MŠ Lipence.
Způsob poskytnutí informace
zaslat e-mailem
Poznámka:

Tato zpráva byla odeslána ze stránek http:((wwwpraha-lipence.cz[.
Upozornění: Chcete-Ii odpovědět odesílateli této zprávy, zkopírujte prosím jeho e-mailovou adresu do pole pro adresáta, např.
označeného “Komu...” (nelze odpovědět pomocí tlačítka např. "Odpovědět" ve vašem poštovním programu,
adresa odesílatele
je nastavena automaticky na mu.ligence@worldonline.cz).
IP adresa: 93.99.17.3

Název formuláře: Žádost o poskytnutí informace
http:/lwww.praha-lipence.cz/vismo/formu|are2.asp?id org=80127&id f=2000001343
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Referer: http:/[www.praha-lipence.cz/vismo/formulare2.asn?u=80127&id or2=80127&id f=2000001343

MĚSTSKÁ CAST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K chi 47
.j:

598/5 - 19

fax__g57 93,2 641. telefon 257 921 167
V Praze: 13.6.2019

Vážená paní Kabelová,
na základě žádosti o posk nutí informace Vám sdělujeme, že závěrem šetření

pověřence pro GDPR v M Lipence bylo zjištění porušení nařízení GDPR dvou
zaměstnanců MŠ, Po opakovaném porušení nařízení GDPR byla tato skutečnost
nahlášena Úřadu pro ochranu osobních údajů. Písemný zápis jeho šetření nepodléhá
povinnému zveřejnění.
Ofícíálním šetřením, jehož se účastnila místostarostka ivana Žáková a radní Lenka
Kadlecová nebylo prokázáno žádné porušení zákona či vyhlášky, interního případně
jiného předpisu tehdejší ředitelkou MŠ Bc. Ivanou Vocetkovou.
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Ivana Žáková
místostarostka

Vážená paní
Andrea Kábelová

