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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 1. 7. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 7. 2014, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
Ze Záznamu o využívání údajů v registru osob o subjektu GuardWings, s.r.o., IČ: 24664456, ze dne 07.05.2014 vyplývá, že
v rámci agendy A32 - Pohřebnictví subjektu Jihočeský kraj byl dne 12.02.2013 v 17:12:00 hod. využit registr osob za účelem
definovaným v záznamu jako: "Změny v ROS". Jako statutární zástupce výše jmenovaného subjektu Vás tímto žádám
o poskytnutí informace, za jakým účelem byly provedeny výše jmenované změny v ROS v rámci jmenované agendy
pohřebnictví a dále prosím o přesnou specifikaci změn, o které se při tomto úkonu jednalo.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ve výše zmíněný čas se náš úřad skutečně na subjekt GuardWings, s.r.o. elektronicky (bezobslužně) dotázal prostřednictvím
informačního systému hostované spisové služby (SSL). Tento nedostatek jsme reklamovali u dodavatele SSL a zde je jeho
vyjádření:
Vyjádření dodavatele SSL:
Na subjekt GuardWings, s.r.o. se SSL dotazoval v souvislosti s tím, že má živnostenský list a ISZR (ROS) o něm evidoval
změnu. SSL se zabývá všemi IČO, u kterých změna nastala, tzn. není relevantní, zda se na něj aktivně dotazoval uživatel SSL.
Je to sice zbytečné, ale ne zakázané. Situace bohužel vznikla v průběhu pilotního provozu SSL, kdy jsme tuto chybu poprvé
objevili u jiného pilotního zákazníka. Na základě těchto zjištění jsme přijali několik opatření a v následující verzi SSL je chyba již
opravena. Omlouváme se za způsobené komplikace.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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