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GDPR

▪General Data
Protection Regulation



Osobní údaje - údaje jsou závazek, ne
majetek

Osobní údaje (cokoli, co identifikuje
konkrétní FO)

Přímé

- jméno a příjmení, rodné číslo,…,
vlastnoruční podpis

Nepřímé

- e-mail, IP adresa….



Citlivé osobní údaje

Citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie
OÚ) – rasy, politické názory, odborová
příslušnost, náboženství, politické a
filosofické přesvědčení, zdravotní stav,
genetické a biometrické údaje,
sexuální orientace



Zpracování

jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními
údaji, které jsou prováděny pomoci či bez
pomoci automatizovaných postupů, jako je:

shromažďovaní,

zaznamenávání,

uspořádávání,

strukturování,

uchovávání,

přizpůsobování nebo pozměňování,



Zpracování

vyhledávání,

konzultace,

použití,

sdělení prostřednictvím přenosu,

šíření nebo jakékoli jine zpřístupnění,

srovnání či kombinování,

jakož i blokování, výmaz nebo likvidace



Souhlas dítěte ▪ V souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti – 16 let (úprava
legislativy počítá s 13 roky)



Minimalizace

Pouze nezbytně nutné

Omezení uchovávání (skartace)

Evidence uchovávání a mazání

Zrevidovat stávající data



Všichni pracovníci jsou povinni:

i) nakládat s osobními údaji v souladu se zásadami uvedenými ve směrnici,
souvisejícími vnitřními předpisy a pokyny vedoucího pracovníka;

ii) přistupovat k osobním údajů jen tehdy, pokud je to nezbytné k výkonu
jejich práce, a využívat je pouze k výkonu práce;

Pracovníci zejména nesmí používat osobní údaje pro soukromou potřebu,
např. pro zjištění informací o blízkých osobách, sousedech či známých, zjištění
informací na žádost známého, apod.

iii) bezodkladně oznamovat veškerá podezření na porušení zabezpečení
osobních údajů útvaru odpovědnému za řešení incidentů postupem
popsaným v části BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY.



Fotografie

Stanovisko 12/2012 ÚOOÚ

Často kladené otázky ze školství – dokument
ÚOOÚ



Lze zveřejňovat reportážní a propagační fotografie učitelů, dětí, rodičů a
dalších příbuzných nebo i náhodných návštěvníků školou pořádných
společných akcí, představení, veřejných vystoupení apod.? Je k tomu
potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů?



V případech pořizování a zveřejňování reportážních fotografií z činnosti školy (situační záběry z vyučování, soutěží, dílen,
veřejných vystoupení žáků apod.) se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí, tj.
o postup podle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování a používání podobizny. Souhlas se
zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkům tedy není třeba vyžadovat.

Souhlas dále GDPR nevyžaduje ani ke stručným doprovodným informacím v tisku či na webu školy zveřejněným z důvodu
propagace slušného chování a šíření povědomí o vhodných, správných a slušných způsobech společenského chování a
mezilidských vztahů v rámci školní výuky i výchovy mimoškolní.Taková zveřejňování jsou zpracováními osobních údajů
prováděnými z důvodu veřejného zájmu, který škola jako vzdělávací instituce v každodenních činnostech přirozeně
realizuje. Jedná se obvykle o kratší zprávy jako např. „Hanička s Evičkou nám pomohly vyzdobit třídu.“, „Vojtěch Novák z 8.
C získal pěkné druhé místo na chemické olympiádě.“ či „Starosta města poděkoval našemu žákovi Liborovi Novákovi za
příkladné chování v situaci, kdy na koupališti zachránil tonoucí spolužačku.“ Přirozeně všechny takové popisy mohou být
doprovázeny fotografií (viz předchozí odstavec).

Obdobnými situacemi mohou být prezentace výrobků a výkresů žáků s uváděním jejich jmen. Uvedené informace je nutno
vždy formulovat slušně a osobní údaje uvádět v přiměřeném rozsahu, přitom zvažovat, zda by současně nemohly
zasahovat do soukromí dalších osob (viz příklad tonoucí spolužačky nutně uvedený bez jejích osobních údajů i jakýchkoliv
bulvárních okolností případu). Žádostem o úpravu či stažení publikovaných fotografií se škola vždy musí, každopádně již s
ohledem na výše uvedená pravidla ochrany soukromí, věnovat a posoudit důvody žadatele, proč mu konkrétní fotografie
vadí.

Pokud však škola hodlá zveřejňovat pořízené fotografie s detailními osobními údaji, případně chce k publikování těchto
údajů používat sociální sítě, které umožňují sledování osob a profilování jejich osobních údajů, musí získat od zákonných
zástupců žáků souhlas se zpracováním osobních údajů. A to pro každý konkrétní účel, který chce škola zveřejňováním
osobních údajů žáků na internetu dosáhnout.



Školská legislativa detailně neupravuje všechny údaje, které o žácích i rodičích škola vede. Jedná se např.
o kontaktní údaje, jmenovky dětí, podpisy dětí na výkresech či podpisy rodičů na prezenčních listinách.
Omezuje GDPR nějak nově výkon těchto činností?

Ne. GDPR umožňuje škole zpracovávat údaje jak v rámci plnění právních povinností, tak z důvodu plnění úkolů
ve veřejném zájmu. Škola musí a může zpracovávat výše uvedené údaje, neboť jsou nezbytně nutné pro její
činnost.



Zabezpečení OÚ při rozhovoru

Rozhovor s rodiči či cizími:

V soukromí

Ověření totožnosti (i vztahu k dítěti)

Rozhovor s kolegy:

Nejlépe v soukromí (sborovna)

Dávat pozor, kdo může slyšet – nevhodné v
MHD, na chodbě o přestávce



Zabezpečení OÚ při práci s výpočetní
technikou

Heslo do PC i aplikace – nesdělovat, nesdílet

Šifrování

Odhlašovat se při opuštění pracoviště

Hromadné maily (sobě a ostatní ve skryté
kopii)

Při elektronické komunikaci - zabezpečený
kanál – datové schránky



Zabezpečení OÚ při telefonování

Telefonování – kdo poslouchá

Ověření totožnosti (vztahuje se na informace,
kteréVy poskytujete)– osobně znám, kód,
zpětný hovor – jinak nesdělovat osobní údaje

Obráceně lze (telefonické omluvenky atd.)



Bezpečnostní incident

▪ Porušení zabezpečení OÚ – zpřístupnění
OÚ nepovolané osobě

▪ Porušení dostupnosti – významné
porušení dostupnosti OÚ

▪ Porušení integrity (pozměnění) –
náhodné nebo nedovolené zničení nebo
změna OÚ



Hlášení bezpečnostního incidentu

▪ Hlásit i podezření na bezpečnostní incident

▪ Hlásit: ředitelce

▪ pověřenci



Děkuji za pozornost


