Roční zpráva o zpracování a ochraně osobních
údajů v období květen 2021 až květen 2022
I. Platné základních povinností úřadu dle Nařízení EU 679/2016 a zákona
č.110/2019 Sb.
1. Jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů
2. Zaslání informace o jmenování Pověřence na Úřad pro ochranu osobních
údajů
3. Zveřejnění Pověřence na svých internetových stránkách
4. Zpracování dokumentace GDPR, zejména Záznamů o provedení činnosti a
vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů
5. Seznámení osob zpracovávající údaje s povinnostmi při práci s osobními
údaji
6. Doplnění smluv s externími subjekty zpracovávající osobní údaje o
doložku, že tyty údaje zpracovávající v souladu s GDPR
7. Přijetí vnitřních opatření k přístupu a zpracování osobních údajů jako je
zabezpečení přístupů do výpočetní techniky a zabezpečení prostorů, kde
jsou dokumenty s osobními údaji ukládány.
8. Doporučení zpracování dokumentu Posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů úřadu – DPIA
9. Dodržování zásad GDPR při testování zaměstnanců na Covid -19
II. Řešení bezpečnostních incidentů za hodnocené období

V hodnoceném období nebyly na úřadě řešeny žádné
bezpečnostní incidenty
III. Změny v legislativě

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích)

Předpis č. 127/2005 Sb.
Aktualizované změny od 1.2.2022 (zejména cookies)
V rámci řešení proti pandemických opatření Covid-19 nařízení Vlády ČR a
MZČR s omezenou platností, zejména k testování zaměstnanců a očkování
schválenými vakcínami. S GDPR souvisejí pouze v oblasti evidence
testovaných a očkovaných osob. Zde platí povinnost zabezpečit data jak
v listinné či elektronické podobě proti zneužití.
V platnosti i nadále zůstává:
Nařízení EU 679/2016
Český zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů

Počet přijatých stížností a podnětů ÚOOÚ v roce 2021.
Přijaté podněty 2430
Upozornění správců na možné porušení 491
Předáno ke kontrole 165
Porušení zabezpečení osobních údajů 294
Poskytnutí orgánům v trestním řízení 25

Lidé si stěžují nejvíce:
26% - obchodní sdělení a telemarketing
13% - zveřejnění osobních údajů
13% - kamerové systémy
6% - zpracování údajů v souvislosti s Covid 19

V hodnoceném období květen 2021 až květen 2022
převažovali otázky spojené s ochranou soukromí a osobních údajů fyzických
osob. Z hlediska celospolečenských dopadů a znovu jednalo zejména
o pokračující pandemii onemocnění COVID-19 a s ní spojené omezení práv
občanů České republiky.

Stát přijímal opatření, která měla za cíl chránit zdraví a životy lidí, avšak
způsobem, kdy docházelo ke shromažďování a evidování osobních dat
v bezprecedentním objemu.
Silným tématem bylo také zavedení evropského digitálního certifikátu EU COVID
usnadňujícího volný pohyb, ovšem nikoli za cenu přímé ani nepřímé
diskriminace osob. Prioritní bylo hledisko, aby osobní údaje nebyly
zpracovávány déle, než je nezbytně nutné.
Potřebné bylo z pohledu ochrany osobních údajů také ošetřit předávání
strukturovaných dat o osobách, kterým byla nařízena karanténa, Policii ČR.
Významným tématem, které přinesla pandemie, bylo rovněž povinné testování
zaměstnanců na COVID-19 na pracovištích. Opatření Ministerstva zdravotnictví
například nestanovovalo dobu uchování evidence provedených testů.
Zaměstnavatelé však byli povinni zajistit zpracovávání osobních údajů s co
nejvyšší mírou ochrany soukromí a zároveň, aby evidence provedených testů
byla dostatečně zabezpečena včetně omezení přístupu k ní pouze na osoby
pověřené.
Epidemie onemocnění COVID-19 s sebou pochopitelně přinesla změnu
ve struktuře obdržených dotazů, podnětů a stížností. Dominantními se staly
dotazy směřující proti možnému zpracování osobních údajů v souvislosti s
testováním zaměstnanců a žáků.
Právní úprava Zákona o elektronických komunikacích od ledna 2022 nahradila
dosavadní princip „opt-out“ přístupem „opt-in“, kdy je kontaktován jen ten, kdo
si to vysloveně přeje. V otázce cookies, resp. cookies lišty, bylo stanoveno, že by
uživatel stránek měl mít možnost svobodné volby, tedy odmítnutí souhlasu
stejně jako jeho udělení. Provozovatel stránek má nově možnost shromažďovat
osobní údaje návštěvníků stránek pouze na základě jejich prokazatelného
souhlasu (princip „opt-in“).

Zdroj: Výroční zpráva 2021 ÚOOÚ

