
iédost 0‘ poskytnutz’ Enformace ve smyslu zékona
E. 106/1999 5b., 0 svobcdném pFI’stupu k informacim

Povinm? subjekt:
Dle doruéem’ na podatelnu.

Zadatel:
Nazev:
Datum narozeni:
Trvaly pocyt:
Adresa pro doruéovém’:

Ve smysiu zakona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném ph’stupu k informacr’m, ve znénl’ pozdéjr’ch predpisfil,
Vés iadame o poskytnuti nasledujl’cf informace:

1) informaci, jakf/m zpflsobem povinm'l subjekt uchovavé uloiené data, které zpracovava v ramci
své Einnosti — zdali se jedna o uloienr’ na vlastnich uloiiétich éi skrze externl’ poskytovatele.
V pripadé, kdy jsou data uloiena na vlastnl’ch serverech, iédame o poskytnutl' kopie smlouvy
na dodévku onéch serverfl a da’le kopii aktualné Uéinné smlouvy na ddribu/provoz téchto
serverfl, pokud se liél’ 0d smlouvy na jejich dodévku. V pFI’padé kdy jsou data uchovavana
exterm’ sluibou (at’jii skrze cloudové uloiiété éi exterm’ servery) iadame o poskytnutr’ kopie
aktualné UEInné smlouvy se zprostredkovatelem exterm’ho uloiem’ dat.

Za’dame o sdéleni vyée zmr’néné informace v elektronické podobé na vyée uvedenou adresu pro
doruéova’n.’ a zérovefi o poskytnutr’ kopil’ vyée zmr’nény'lch smluv v elektronické podobé zaslam'lch na
tutéi vyée uvedenou adresu pro doruéovanr’, prfp. o poskytnutf zaslanl'm (hypertextovych) odkazfl na
konkrétnf vy§e uvedené smlouvy.
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 601013_009335, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021
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Doloika konverze d0 dokumentu obsaieného V datové zprévé

Tento dokument, kter}? vznikl pfevedem’m vstupu V listinné podobé d0 podoby elektronické pod
pofadOVYm éislem 601013_009335, sklédajl’ci se 2 1 listfi, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez Viditelného prvku.

Jméno a pfijmenf osoby, které konverzi provedla:

Vystavil: Ceské p0§ta, s.p.
Pracoviété: Brno 1
Ceské p0§ta, s.p. dne 13.12.2021
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