Obecní úřad Ždánov
Všeobecný úvod - posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů (DPIA)
V článku 35 obecného nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů se zavádí posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů.
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je postup, jehož záměrem je popis
zpracování údajů, posouzení jeho nezbytnosti a přiměřenosti a řízení rizik pro práva a
svobody fyzických osob plynoucích ze zpracování osobních údajů, a to prostřednictvím
jejich posouzení a stanovení opatření k jejich řešení. Posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů jsou důležitým nástrojem zajištění odpovědnosti, protože pomáhají správcům nejen
plnit příslušné povinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale také doložit, že
byla přijata příslušná opatření s cílem zajistit soulad s tímto nařízením.
Jinými slovy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je postup určený k zajištění a
doložení souladu.
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů: výklad nařízení Obecné nařízení o ochraně
údajů ukládá správci povinnost zavést odpovídající opatření, aby zajistil a byl schopen
doložit soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, přičemž přihlíží mimo jiné
„k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických
osob“ (čl. 24 odst. 1). Povinnost správců provést za určitých okolností posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů je třeba vnímat v rámci jejich obecné povinnosti vhodným
způsobem řídit rizika spojená se zpracováním osobních údajů.
„Rizikem“ se rozumí scénář, v němž je uveden popis určité události a jejích důsledků
společně s odhadem její závažnosti a pravděpodobnosti. „Řízení rizik“ je naproti tomu
možné definovat jako soubor koordinovaných činností určených k řízení a omezení rizika v
určité organizaci.
V článku 35 je odkaz na pravděpodobnost vysokého rizika „pro práva a svobody
fyzických osob“. Jak je uvedeno v prohlášení pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené
podle článku 29 k úloze přístupu založeného na rizicích k právním rámcům pro ochranu
údajů, odkaz na „práva a svobody“ subjektů údajů se především týká práv na ochranu údajů
a soukromí, může však také zahrnovat jiná základní práva, jako např. svobodu projevu,
svobodu myšlení, svobodu pohybu, zákaz diskriminace, právo na svobodu, svědomí a
náboženské vyznání.

Na obrázku jsou uvedeny základní principy související s posouzením vlivu na ochranu osobních
údajů v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanoví minimální náležitosti posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 7 a 84. a 90. bod odůvodnění): - „popis zamýšlených
operací zpracování a účely zpracování“, - „posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací
zpracování“, - „posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů“, - „plánovaná opatření:
o „k řešení těchto rizik“, o „k doložení souladu s tímto nařízením“.
Při posuzování dopadu operací zpracování údajů je třeba zohlednit dodržování kodexu
chování podle článku 40 (čl. 35 odst. 8). To může být užitečné při prokázání, že byla zvolena
nebo zavedena odpovídající opatření, pokud je kodex chování pro operaci zpracování
vhodný. Je třeba rovněž zohlednit operace zpracování prováděných správci a zpracovateli
(článek 42), stejně jako závazná pravidla.
Všechny příslušné požadavky stanovené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
tvoří široký obecný rámec pro navrhování a provádění posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů.

Tento obrázek znázorňuje obecný opakující se proces provádění posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů25:

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů jsou užitečným nástrojem, jímž mohou
správci údajů provádět systémy zpracování údajů, které jsou v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, a mohou být pro některé typy operací zpracování
povinná.
Rovněž je třeba zohlednit stávající pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních
údajů a dozorových úřadů a zohlednit stav a náklady provádění, jak je stanoveno v čl. 35
odst. 1.
V čl. 24 odst. 1 je stanoven výčet základních odpovědností správce z hlediska souladu s
obecným nařízením o ochraně osobních údajů:
„S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede
správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že
zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby
revidována a aktualizována“.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
Základní informace

Obecní úřad Ždánov
Ždánov 49
344 01 Domažlice
Identifikace správce

Starosta: Bc. Štěpán Krutina
Pověřenec GDPR: Ing. Milan Krabec
Ve smyslu čl. 35 GDPR .
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
VAZBY NA NEJEDNOZNAČNĚ VYMEZENÉ SPRÁVCE

Důvod pro provádění DPIA

Vazba je dána například jen kategorií správce (orgány
veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení apod.).

Účel zpracování
Popis účelu zpracování osobních údajů

Evidence obyvatel
Účetnictví, personalistika, mzdy
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání
zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a
komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 16 odst. 2 písm.
e)]
zveřejnění informace o záměru obce nakládat se svým
majetkem (§ 39 odst. 1)
informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost
zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 93 a § 95)
nahlížení do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 3)

Právní základ zpracování

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání
zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a
komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 12 odst. 2 písm.
c)]
zveřejnění informace o záměru kraje nakládat se svým
majetkem (§ 18 odst. 1)
informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost
zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 42 odst. 1 a § 43)
nahlížení do zápisu ze schůze rady kraje (§ 58 odst. 3)
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

poskytování a zveřejňování informací, povinnost odkázat na
zveřejněnou informaci (§ 4 až 6)
ochrana osobních údajů při poskytování informací (§ 8a a §
8b)
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí
pravidla pro poskytování informací z hlediska ochrany osobních údajů [§ 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 5, 6 a 9]
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů
zpracování osobních údajů žadatelů o nahlížení (§ 35)
pravidla pro nahlížení do archiválií, ochrana osobních údajů
žijících osob, pořizování opisu, výpisu nebo kopie archiválie
(§ 37, § 38, § 40, § 41)
pravidla pro nahlížení do spisů uložených ve spisovně nebo
správním archivu správního úřadu nebo soudu (§ 68 odst.
2)
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
oprávnění zaměstnavatele vyžadovat údaje od fyzické
osoby, která se uchází o práci (§ 30 odst. 2)
povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovních úrazů
a nemocí z povolání (§ 105 odst. 2, 3, 4, 6 a 7), poskytnutí
údajů z těchto evidenci odborové organizaci [§ 108 odst. 6
písm. b)]
osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
(§ 312 až 314)
ochrana osobních práv zaměstnance, např. před sledováním, odposlechem nebo záznamem telefonických
hovorů, kontrolou elektronické pošty zaměstnavatelem;
zákaz vyžadovat od zaměstnance citlivé osobní údaje v
neodůvodněných případech (§ 316)
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
poskytování a zveřejňování informací, povinnost odkázat
na zveřejněnou informaci (§ 4 až 6)
ochrana osobních údajů při poskytování informací (§ 8a a
§ 8b)
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
oprávnění zaměstnavatele vyžadovat údaje od fyzické
osoby, která se uchází o práci (§ 30 odst. 2)
povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovních úrazů
a nemocí z povolání (§ 105 odst. 2, 3, 4, 6 a 7), poskytnutí
údajů z těchto evidenci odborové organizaci [§ 108 odst. 6
písm. b)]
osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
(§ 312 až 314)
ochrana osobních práv zaměstnance, např. před sledováním, odposlechem nebo záznamem telefonických
hovorů, kontrolou elektronické pošty zaměstnavatelem;
zákaz vyžadovat od zaměstnance citlivé osobní údaje v
neodůvodněných případech (§ 316)

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákaz podrobovat zaměstnance otevřenému nebo
skrytému sledování bez závažného důvodu spočívajícího
ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele (§ 316 odst. 2
a 3)

Rozsah zpracování

Zpracovávané kategorie
osobních údajů

Zpracování senzitivních osobních údajů

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datová schránka,
doručovací adresa, podpis, datum narození, místo narození, rodné číslo, doručovací adresa, předchozí pobyt,
číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi,
oprávněná osoba, podpis
Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorií podle GDPR,
která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální
orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení
osob. Tyto údaje mohou subjekt údajů samy o osobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou
zapříčinit jeho diskriminaci. Do kategorie citlivých údajů
GDPR nově zahrnuje genetické a biometrické údaje.
Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem
přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.
Úřad tyto údaje nezpracovává.

Doba zpracování včetně odůvodnění

Typický subjekt údajů

Stanoveno jednotlivými zákonnými normami.

• Zaměstnanci úřadu
• Vedení a zastupitelé obce
• Další osoby mající vztah k úřadu

(externí spolupracovníci, návštěvy, dodavatelé).

Způsob informování subjektů
o zpracování
Prostředky a způsob zpracování

Osobně, písemně, elektronicky
Zákonem stanovené formuláře a dokumenty zpracovávané písemně nebo elektronicky nebo vyplňované formou
připojení s oprávněním na vzdálené zařízení

Technická opatření a zabezpečení zpracovatele osobních dat

Listinné dokumenty: stanoveny konkrétní osoby ke
zpracování agend, osoby proškoleny v oblasti ochrany
osobních údajů a seznámeni s vnitřní směrnicí GDPR
úřadu.
Listinné dokumenty ukládány na zabezpečené místo,
zásuvka od stolu, skříň, místnost na základě rozhodnutí starosty obce.
Elektronické zpracování: stanoveny konkrétní osoby s
oprávněním využívat zařízení k elektronickému
zpracování agend, všechna zařízení opatřena zabezpečovacími prvky např. Uživatelské jméno a heslo
pro spuštění zařízení. Do místnosti se zařízeními k elektronickému zpracování stanoven přístup pouze
opravněným osobám dle pokynu starosty obce.
Přístup ostatních osob umožněn pouze v doprovodu
oprávněné osoby.

Zveřejňování údajů

Jakékoli zveřejňování osobních údajů musí být v souladu se zákony, v případě, že tyto je nestanovují nebo
neupřesňují, rozhodnutí údaje zveřejnit je nutné povolit starostou obce, ev. konzultovat s Pověřencem pro
ochranu osobních údajů.

Poskytování údajů do zahraničí

Obecní úřad osobní údaje, které zpracovává
do zahraničí neposkytuje.

Místo zpracování údajů

Obecní úřad zpracovává osobní údaje pouze v místě
sídla úřadu.

Zpracovatelé údajů

Zpracovávané údaje s nízkým
rizikem

Ing. Jana Paidarová, Václav Zahradník
Vzhledem k tomu, že údaje se zpracovávají na základě
zákonných norem a jedná se o údaje menšího rozsahu.
Při jeho určování je doporučeno (v souladu s Pokyny
WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující
faktory: počet dotčených subjektů údajů, objem údajů
a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah
činnosti zpracování údajů. Jako podporu pro správce
analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit
následující hodnoty pro určení malého rozsahu zpracování osobních údajů:
o do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace
ČR nebo dotčených států,
o a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců
správce,
o a/nebo s 1-4 místy zpracování/pobočkami,

Zpracovávané údaje se středním rizikem

Nejsou

Zpracovávané údaje s vysokým rizikem

Nejsou

Způsob získání souhlasu –
pokud je nutný

Automatizované rozhodování
/ profilování

Pouze na zpracování, která nestanovují zákonné normy
a nejsou součástí např. prezentace obce. Dále běžně
historicky a se znalostí věcí, např. nástěnky, výstavky,
fotodokumentace z akcí bez uvedení jmen. V situacích,
kdy jednotlivci trvají na poskytnutí souhlasu, tento zpracovávat písemně, konkrétně a časově omezeně.
Dle 110/2019 Sb. je stanoven věk 15 let pro způsobilost
s nakládáním osobních údajů.
Neprovádí se.

Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti
Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování

Pro soulad s nařízením o zpracování osobních údajů a
zákonem č.110/2019 Sb. postupovat nanejvýše obezřetně při posuzování obecních tradic, zveřejňování dění
a v případě nejasností toto konzultovat s pověřencem
pro ochranu osobních údajů

Posouzení rizik

Celková míra rizika pro práva
a svobody subjektů údajů

Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je ve
většině případů podloženo zákonnou normou a pracovníci přicházející do styku s osobními údaji subjektů údajů
jsou řádně proškoleni dle interní Směrnice GDPR, míra
rizika vzniku bezpečnostních incidentů jsou malá. Týká
se to jak listinných dokumentů, které jsou řádně zabezpečené i elektronických zařízení, která jsou zpřístupněné
jen povolaným osobám a jsou zabezpečené vstupními
hesly.

Zhodnocení hrozící škody
subjektům údajů

Morální, zdravotní anebo život ohrožující škody jsou dostatečně eliminovány a není žádný předpoklad jejich
vzniku.

Konzultace s dozorovým úřadem
Konzultaci provedl

Neprovedena, zpracováno vlastními silami a prostředky

Forma konzultace

Žádná, čerpáno z podkladů ÚOOÚ

Závěrečné zhodnocení
Zhodnocení provedl

Starosta obce za součinnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů

