ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444
posta@uoou.cz, www.uoou.cz

*UOOUX00D7ZUG*
Čj. UOOU-00439/19-8
Praha 02. dubna 2019

Protokol o kontrole
Kontrolní orgán:
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (dále jen
„Úřad“).
Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení (EU)
2016/679 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů), ve
spojení s § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.

Kontrolující:
JUDr. Jiřina Rippelová – inspektorka Úřadu, průkaz inspektora č.
JUDr. Ludmila Probstová – pověřená zaměstnankyně v Úřadu, průkaz pověřené
zaměstnankyně č.
Mgr. Vladimír Procházka – pověřený zaměstnanec v Úřadu, průkaz pověřeného zaměstnance
č.
(dále jen „kontrolující“).

Kontrolovaná osoba:
se sídlem
zastoupená
(dále jen „kontrolovaný“).
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Předmět kontroly:
Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených kontrolovanému nařízením (EU)
2016/679 při zpracování genetických údajů, jakožto zvláštních kategorií osobních údajů ve
smyslu čl. 9 citovaného nařízení.

První kontrolní úkon:
Oznámení o zahájení kontroly čj. 00439/19-2, doručené kontrolovanému dne 30. ledna 2019.

Poslední kontrolní úkon:
Úřední záznam o kontrolním úkonu čj. UOOU-00439/19-6 ze dne 6. března 2019 – informace
o postupu kontrolovaného získané z webových stránek
, resp.
elektronického obchodu
.

I. Přehled podkladů:
Protokol o kontrole se opírá o následující podklady a dokumenty, které byly pořízeny před
zahájením kontroly a v jejím průběhu, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu
orgánu známy z jeho úřední činnosti:
1. Kontrolní plán Úřadu pro rok 2019, počet listů 3;
2. Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-00439/19-2, doručené kontrolované osobě
dne 30. ledna 2019, počet listů 2;
3. Žádost kontrolovaného o změnu místa a termínu ústního jednání ze dne
31. ledna 2019, počet listů 1;
4. Změna termínu a místa ústního jednání čj. UOOU-0439/19–4 ze dne 1. února 2019,
počet listů 1;
5. Protokol z ústního jednání a místního šetření ze dne 28. února 2018 čj. UOOU00439/19-7, počet listů 3;
6. Dokumenty vyžádané v rámci ústního jednání, doručené Úřadu dne 5. března 2019,
čj. UOOU-00439/19-5:
a. Sbírka pokynů, provozní řád a záznamy o činnostech zpracování:
i. Řízení záznamů
, počet listů 2,
ii. Skartační řád, počet listů 2,
iii. Likvidace vzorků, počet listů 1,
iv. Používání výpočetní techniky a služebního mobilního telefonu, počet
listů 2,
v. Vnitřní provozní předpisy, počet listů 2,
vi. Katalog identifikovaných činností – přehled činností dle čl. 30 nařízení
(EU) 2016/679, počet listů 1,
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vii. Provozní řád
počet
listů 1;
b. Dokumenty k GDPR:
i. Zápis z porady konané dne 9. 5. 2018, počet listů 1,
ii. Potvrzení účasti na školení „GDPR pro internetové obchody“, počet listů
1,
iii. Certifikát o účasti na semináři „Aktuality a změny v soudním znalectví
včetně GDPR“, počet listů 1,
iv. Smlouva o zpracování osobních údajů se zpracovatelem, počet listů 1,
v. Mlčenlivost zaměstnance, počet listů 1;
c. Formuláře pro klienty:
i. Genetická genealogie, počet listů 1,
ii. Test otcovství
počet listů 1,
iii. Test otcovství
s rozpisem výsledků, počet listů 1,
iv. Stanovení DNA profilu, počet listů 1,
v. Archivace DNA, počet listů 1,
vi. Určení příbuzenského vztahu, počet listů 1,
vii. Vzájemné porovnání DNA profilů, počet listů 1,
viii. Poučení subjektu údajů o jeho právech ve spojení s ochranou osobních
údajů, počet listů 1,
ix. Návod na odběr srovnávacího vzorku DNA pro analýzu pomocí soupravy
(česká a anglická verze), počet listů 2,
x. Domácí odběrová souprava – návod (česká a anglická verze), počet
listů 2,
xi. Požadavek na informaci, změnu, omezení zpracování nebo výmaz
osobních údajů, počet listů 1;
d. Laboratorní průvodka (Analýza DNA), počet listů 1;
7. Úřední záznam o kontrolním úkonu čj. UOOU-004398/19-6 ze dne 6. března 2019,
informace
o
postupu
kontrolovaného
získané
z webových
stránek
, resp. elektronického obchodu
počet listů 1
s přílohami:
a. Test otcovství
počet listů 3,
b. Informovaný souhlas, počet listů 2,
c. Požadavek subjektu údajů, počet listů 3,
d. Všeobecné obchodní podmínky, počet listů 5.
V rámci kontroly je posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v čase provedení
kontroly a v rozsahu stanoveném v předmětu kontroly. Z výše uvedených podkladů pak byly
pro kontrolní zjištění vyhodnoceny pouze ty části, v nichž jsou uvedeny relevantní informace
ve vztahu k předmětu této kontroly.
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II. Důvod kontroly:
Kontrola vychází z kontrolního plánu Úřadu pro rok 2019, do něhož byla zahrnuta s cílem
prověřit zpracování genetických údajů, jakožto zvláštních kategorií údajů, u společnosti
specializující se na testování DNA.
S ohledem na uvedené se kontrola zaměřila výhradně na postupy kontrolovaného při
shromažďování a dalším zpracování genetických údajů a na dodržování povinností, které v této
souvislosti kontrolovanému vyplývají z nařízení (EU) 2016/679 (EU) 2016/679.

III. Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění č. 1:
Kontrolující předně posoudili, zda informace, které kontrolovaný v souvislosti se zpracováním
osobních údajů zákazníků při určování otcovství (paternity) a příbuzenství (genetická
genealogie) zpracovává, jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 bodu 1) nařízení (EU) 2016/679,
podle kterého se osobním údajem rozumí „veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou
je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na
jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby“.
Současně kontrolující hodnotili, zda kontrolovaný zpracovává také zvláštní kategorie osobních
údajů, kterými jsou dle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 osobní údaje vypovídající
o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje
(zpracovávané za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby) a údaje o zdravotním stavu či
o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Genetickým údajem se pak podle
odst. 4 bodu 13) nařízení 2016/679 rozumí „osobní údaj týkající se zděděných nebo získaných
genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a
které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby“.
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný v souvislosti se zpracováním osobních údajů
zákazníků při určování paternity a genetická genealogie shromažďuje a dále zpracovává osobní
údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt, kontaktní adresa pro
zaslání tištěných výsledků analýz a podpis. Za tímto účelem pak kontrolovaný zpracovává i
genetické údaje, konkrétně vzorky získané stěrem z ústní dutiny (viz čl. 3 Katalogu
identifikovaných činností, podklad č. 6.a.vi.). Uvedenému rozsahu osobních údajů pak
odpovídá i obsah formulářů, které kontrolovaný pro shromažďování osobních údajů zákazníků
používá (podklady č. 6.c.i. a ž 6.c.vii.).
Co se týče samotné analýzy DNA, kontrolovaný testuje pouze nekódující část DNA,
tj. nepracuje se např. s informacemi o zdravotním stavu. Výsledek testu příbuzenského stavu
(například paternity) pak vždy vyjadřuje pouze určitou míru pravděpodobnosti, s jakou jsou
srovnávané vzorky ve vzájemném poměru (používá se tzv. „paternitní index“, podklad č. 5).
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Na základě výše uvedeného pak kontrolující konstatují, že kontrolovaný shromažďuje a dále
zpracovává informace, které lze vždy přiřadit k identifikované osobě – konkrétnímu
zákazníkovi a případně třetím osobám, jejichž vzorek DNA byl součástí provedeného testu
(tyto osoby mohou být identifikovány nepřímo, prostřednictvím zákazníka ve spojení se
vzorkem DNA, resp. jeho analýzou).
Kontrolovaný zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 4 bodu 1) nařízení (EU) 2016/679 a dále
genetické údaje ve smyslu čl. 4 bodu 13) citovaného nařízení, které spadají do zvláštní
kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 2:
Kontrolující následně hodnotili postavení kontrolovaného ve vztahu k čl. 4 bodu 7) nařízení
(EU) 2016/679 (EU) 2016/679, dle kterého se správcem rozumí „fyzická nebo právnická osoba,
orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely
a prostředky zpracování osobních údajů“.
Kontrolou bylo zjištěno, že určování otcovství, popř. mateřství a příbuzenství představuje cca
činnosti kontrolovaného (hlavním těžištěm činnosti je výzkum a vývoj, např. v oblasti
kosterních pozůstatků či zvlášť ohrožených živočišných druhů). Uvedené procento představuje
v praxi v průměru
o test paternity a
o test příbuzenství za měsíc
(v průběhu roku se počty nicméně liší, podklad č. 5).
Každému testování, tj. analýze DNA, vždy předchází požadavek (objednávka) subjektu údajů
(zákazníka). Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem, faxem či vyplněním
elektronického objednávkového formuláře na webových stránkách kontrolovaného, resp. na
webových stránkách elektronického obchodu
Poté je zákazníkům
předán/odeslán požadovaný formulář, informace pro subjekty údajů o nakládání se vzorky
DNA a osobními údaji, zálohová faktura či výzva k úhradě, odběrové soupravy v odpovídajícím
množství a návod k použití odběrové soupravy.
Definování účelu zpracování osobních údajů, ke kterému v rámci této činnosti kontrolovaného
dochází, provedl kontrolovaný v rámci interních předpisů (Vnitřní provozní předpisy, podklad
č. 6.a.v.). Kontrolovaný určil konkrétně tyto účely zpracování osobních údajů zákazníků:
1. testování paternity,
2. testování genetické genealogie,
3. obdobné testy identifikační genetiky.
Kontrolovaný tedy stanovil účel zpracování a další navazující postupy při zpracování osobních
údajů sám, přičemž toto zpracování je jednou ze součástí podnikatelských aktivit
kontrolovaného (tj. nevyplývá mu např. jako povinnost ze zvláštního zákona).
Kontrolující s ohledem na výše uvedené konstatují, že kontrolovaný je v postavení správce
podle čl. 4 bodu 7) nařízení (EU) 2016/679, neboť určil způsob a prostředky předmětného
zpracování osobních údajů.
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Kontrolní zjištění č. 3:
Kontrolující dále zjišťovali, zda lze předmětné zpracování osobních údajů, včetně zvláštních
kategorií údajů, považovat za zákonné ve smyslu čl. 6 a 9 nařízení (EU) 2016/679, tj. zda lze
podřadit pod některý z právních základů, jejichž taxativní výčet je uveden v čl. 6 citovaného
nařízení (pro osobní údaje), resp. v čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení (pro zvláštní kategorie údajů).
Jak bylo uvedeno již výše, kontrolovaný zpracovává osobní údaje v souvislosti se zpracováním
osobních údajů zákazníků při určování otcovství a příbuzenství zásadně na základě objednávky
zákazníka. Tyto objednávky (žádosti) pak kontrolovaný přijímá především elektronicky
(prostřednictvím e-shopu či e-mailu), případně telefonicky či osobně v kanceláři
kontrolovaného. V návaznosti na konkrétní požadavky zákazníka kontrolovaný navrhne
nejvhodnější typ analýzy pro daný případ. Již v této úvodní fázi jednání jsou zákazníci poučeni
o postupu, jakým budou jejich osobní údaje zpracovávány (podklad č. 5).
Nezbytné osobní (kontaktní) údaje zákazníka shromažďuje kontrolovaný prostřednictvím
formulářů, které se liší dle požadovaného typu testu. Součástí každého formuláře je dále
poučení, že pokud zákazník neurčí jinak, budou veškeré údaje a vzorky zlikvidovány/
skartovány po uplynutí 6. měsíců od předání/ odeslání výsledků analýzy (z důvodu případného
uplatnění práva na reklamaci, podklady č. 5 a 6.c.). Zákazníci podpisem formuláře také
prohlašují, že předložené vzorky byly odebrány se souhlasem všech dotčených osob či jejich
zákonných zástupců, a to za účelem provedení analýzy DNA. Dále zákazník prohlašuje, že se
seznámil s informacemi pro subjekty údajů, a že byl poučen o tom, že pokud není zákonným
zástupcem nezletilého, jehož se má analýza DNA týkat, je třeba zajistit, aby byl formulář
podepsán i zákonným zástupcem, který tímto udělí souhlas za nezletilého. Součástí každého
formuláře je pak i informace o právech subjektu údajů ve vztahu ke zpracovávaným osobním
údajům (podklady č. 6.c.i. až 6.c.vii.).
Skutečnost, zda se v daném případě jedná o zletilou či nezletilou osobu nicméně kontrolovaný
nijak neověřuje, vychází pouze z tvrzení zákazníka, na jehož objednávku test provádí
(podklad č. 5).
Nad rámec osobních údajů nezbytných k vyřízení objednávky je k provedení analýzy zapotřebí
biologický vzorek, jehož odběr provádí obvykle zákazník sám (v 99 % se jedná o ústní stěr),
případně lze odběr provést v prostorách kontrolovaného. Pro zaslání či předání vzorků využívá
kontrolovaný speciální odběrové soupravy, z nichž každá obsahuje 2 vzorky, z nichž jeden je
záložní (podklad č. 5).
Na základě čl. 6 a 9 nařízení (EU) 2016/679 je možné provádět jen takové zpracování osobních
údajů, které je založeno na jednom z právních titulů (právních základů), které jsou v citovaných
ustanoveních výslovně popsány. Zpracování, které v souvislosti s testy paternity a genetické
genealogie kontrolovaný provádí, pak lze dle kontrolujících podřadit pod tyto právní tituly:
1. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679, tj. zpracování nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů – tento právní titul se uplatní
pro kontaktní údaje zákazníka, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky
(uzavření smlouvy a plnění povinností, které z ní vyplývají),
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2.

čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, tj. výslovný
souhlas subjektu údajů, popř. jeho zákonného zástupce, se zpracováním
zvláštních kategorií osobních údajů – tento právní titul se vztahuje na analýzu
DNA, tj. zpracování informací získaných z předaných vzorků.

Při hodnocení aplikovatelnosti právního titulu ad bod 1 je pak současně nezbytné zvážit, zda
jsou shromažďovány skutečně pouze takové údaje, které lze považovat za nezbytné pro
splnění uzavřené smlouvy. V tomto směru pak kontrolující s odkazem na výše popsaný rozsah
osobních údajů (viz kontrolní zjištění č. 1) konstatují, že kontrolovaný shromažďuje pouze
takové údaje, které jsou potřebné k řádnému splnění povinností vyplývajících ze smlouvy,
tj. především odeslání/ předání výsledků analýzy DNA a uhrazení stanovené ceny za tuto
službu.
V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů je pak nutno
zohlednit požadavky uvedené v čl. 7 nařízení (EU) 2016/679, tj. zejména povinnost získat
souhlas takovým postupem, kdy je zajištěno, že subjekt údajů získá veškeré relevantní
informace o daném zpracování a jeho jednání tak může být považováno za svobodné a
dobrovolné rozhodnutí. Získání souhlasu je pak správce následně povinen prokázat.
S ohledem na to, že veškeré zpracování osobních údajů související s prováděním testů
paternity a genetické genealogie je primárně založeno na objednávce (žádosti) zákazníka a
dále s odkazem na postup kontrolovaného při informování zákazníků (viz kontrolní zjištění
č. 4) mají kontrolující za to, že kontrolovaný získává osobní údaje způsobem, který umožňuje
subjektům údajů vyjádřit souhlas s jejich zpracováním svobodně a dobrovolně.
Kontrolující na základě uvedeného konstatují, že kontrolovaný neporušil povinnost uvedenou
v čl.6 a čl. 9 nařízení (EU) 2016/679, neboť zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění
smlouvy uzavřené se subjekty údajů a současně jedná na základě souhlasu, resp. výslovného
souhlasu subjektu údajů.
Skutečnost, že v interních dokumentech kontrolovaného je uvedeno, že postupuje na základě
souhlasu se zpracováním (čl. 4 Katalogu identifikovaných činností, podklad č. 6.a.vi.) na
uvedeném nic nemění. Aktivní jednání zákazníků, tj. jejich žádost o provedení testu, je možno
vnímat jako souhlas těchto osob. Pro zpracování kontaktní osobních údajů zákazníků nicméně
považují kontrolující za přiléhavější právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU)
2016/679, neboť primárním smyslem je splnění podmínek uzavřené smlouvy.

Kontrolní zjištění č. 4:
Další skupinou povinností, které se na kontrolovaného, jako na správce osobních údajů
vztahují, jsou povinnosti odpovídající právům subjektů údajů vyjádřeným čl. 12 a 13 nařízení
(EU) 2016/679. Citovaná ustanovení upravují práva subjektů údajů na informace o zpracování
jejich osobních údajů, na přístup k těmto údajům a právo požadovat vysvětlení, opravu či
výmaz zpracovávaných údajů. Současně je povinností kontrolovaného jako správce výkon
těchto práv subjektům údajů vhodnou formou usnadnit.
Kontrolou bylo zjištěno, že na webových stánkách kontrolovaného, resp. na webových
stránkách elektronického obchodu
(jehož prostřednictvím kontrolovaný své
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služby nabízí), jsou subjektům údajů (zákazníkům) k dispozici dokumenty, jejichž součástí je i
informace o postupu při zpracování osobních údajů (podklad č. 7). Před objednáním
konkrétního typu testu se může zákazník seznámit s podrobným popisem postupu od podání
žádosti, přes provádění testů až po odeslání/ předání výsledků a následné vymazání a likvidaci
údajů a vzorků (podklad č. 7.a.). Zákazníkům, kteří se v uvedeném elektronickém obchodu
registrují, jsou podány informace a poučení ohledně zpracování osobních údajů za tímto
účelem samostatně (podklad č. 7.b.). Dále je zákazníkům k dispozici formulář určený
k uplatnění práva subjektu údajů, opět včetně poučení o těchto právech, včetně možnosti
obrátit se se stížností na Úřad (podklad č. 7.c.). Informace o zpracování osobních údajů jsou
obsaženy také v rámci Všeobecných obchodních podmínek elektronického obchodu
(podklad č. 7.d.).
Informace o právním titulu a o právech subjektu údajů jsou dále nedílnou součástí každého
formuláře, jehož prostřednictvím zákazníci u kontrolovaného požadované testování zadávají
(viz kontrolní zjištění č. 3, podklady č. 6.c.i. až 6.c.vii.).
Uvedená zjištění tak lze dle kontrolujících shrnout tak, že kontrolovaný poskytuje v rámci
procesu objednání jeho služeb a procesu shromažďování nezbytných osobních údajů
subjektům údajů veškeré relevantní informace o způsobu zpracování osobních údajů i o jejich
právech, která jim v tomto směru vznikají. Kontrolovaný tady povinnosti vyplývající z čl. 12 a
13 nařízení (EU) 2016/679 neporušil.

Kontrolní zjištění č. 5:
Kontrolující dále posuzovali splnění povinnosti vést záznamy o činnostech, která
kontrolovanému vyplývá z čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Citované ustanovení ukládá
každému správci povinnost provést základní popis (analýzu) zpracování osobních údajů a
taxativně definuje obsah těchto záznamů (kontaktní údaje správce, účely zpracování,
kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, informace
o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, případné
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů, a obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů).
Výjimka z této povinnosti, upravená v čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) 2016/679, se na
kontrolovaného ve vztahu k předmětu této kontroly neaplikuje (přestože zaměstnává méně
než 250 osob), neboť zpracování, které provádí zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v čl. 9 odst. 1 citovaného nařízení.
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný přijal interní předpis (Katalog identifikovaných
činností, podklad č. 6.a.vi.), jehož obsahem je popis jednotlivých činností, které kontrolovaný
provádí (testování paternity, testování genetické genealogie a obdobné testy identifikační
genetiky) a dále definování rozsahu osobních údajů nezbytných k provedení těchto činností
(viz také kontrolní zjištění č. 1). Dále jsou zde uvedeny právní důvody pro zpracování a
kontaktní údaje na kontrolovaného jakožto správce předmětných osobních údajů.
Mezi další interní předpisy, které kontrolovaný v rámci kontroly předložil, patří Řízení záznamů
, Skartační řád, Likvidace vzorků, Používání výpočetní techniky a služebního mobilního
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telefonu, Vnitřní provozní předpisy a Provozní řád
(podklady č. 6.a.i. a ž 6.a.v.), jimiž kontrolovaný stanoví opatření směřující
k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů
Kontrolující s ohledem na uvedené konstatují, že povinnost dle čl. 30 nařízení (EU) 2016/679
kontrolovaný neporušil, neboť v rámci uvedených interních předpisů popsal všechny
požadované aspekty zpracování osobních údajů, které provádí. Kontrolovaný tuto povinnost
plní souborem uvedených interních dokumentů, z nichž za výchozí lze považovat Katalog
identifikovaných činností. Některé další aspekty předmětného zpracování (zejména
bezpečností opatření či doba uchování) jsou nicméně upraveny v samostatných dokumentech.
Nařízení (EU) 2016/679 přitom nepožaduje, aby správce osobních údajů zpracoval záznamy o
činnostech v rámci jednoho, uceleného dokumentu, a proto je postup kontrolovaného možno
považovat za odpovídající citovanému ustanovení.

Kontrolní zjištění č. 6:
Kontrolující dále hodnotili, zda a do jaké míry kontrolovaný plní povinnosti spojené se
zajištěním bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných při určování otcovství (paternity)
a příbuzenství (genetická genealogie), jak je jeho povinností podle čl. 32 nařízení (EU)
2016/679.
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný přijal sadu interních předpisů, jimiž mj. stanovil
postupy při zpracování osobních údajů. Konkrétně se jedná o tyto dokumenty:
1. Řízení záznamů
(podklad č. 6.a.i.) – obsahuje popis způsobu řízení
záznamů (tj. dokumentů popisujících dosažené výsledky nebo poskytujících
důkaz o vykonané činnosti),
2. Skartační řád (podklad č. 6.a.ii.),
3. Likvidace vzorků (podklad č. 6.a.iii.),
4. Používání výpočetní techniky a služebního mobilního telefonu (podklad
č. 6.a.iv.),
5. Vnitřní provozní předpisy (podklad č. 6.a.v.) a
6. Provozní řád
(podklad
č. 6.a.vii.).
V souladu s těmito interními předpisy pak kontrolovaný (poté, co zákazník vyplní příslušný
formulář a předá vzorky) zavede každou zakázku do interní evidence a přiřadí jí číslo jednací.
Testování vzorku je dále prováděno pouze pod tímto číslem. Testované vzorky jsou dále
označeny popiskem, který si zvolil sám zákazník (pro odlišení jednotlivých vzorků,
podklad č. 5).

Primární vzorky jsou (za
účelem vyřízení případné reklamace) uchovávány obvykle po dobu 6 měsíců, poté jsou
protokolárně zlikvidovány – biologický vzorek je zničen chemicky, obal je skartován (zákazník
může nicméně požádat o kratší či delší dobu uchování).
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.
Po 6. měsících od vyřízení
zakázky tak kontrolovaný obvykle uchovává pouze informace nezbytné pro doložení splnění
svých daňových povinností (podklad č. 5).

(podklad č. 5).
Kontrolou bylo dále zjištěno, že zaměstnanci kontrolovaného podepisují závazek mlčenlivosti
(podklad č. 6.b.v.), a dále že podstupují školení pořádaná externími organizacemi zaměřená
mj. i na ochranu osobních údajů (podklady č. 6.b.i., 6.b.ii. 6.b.iii a 6.b.v.).
(podklad č. 5).
Kontrolující proto vyhodnotili zjištěný stav tak, že kontrolovaný neporušil povinnost
stanovenou v čl. 32 nařízení (EU) 2016/679, neboť přijal opatření, která lze po zhodnocení
všech relevantních okolností předmětného zpracování osobních údajů považovat za
odpovídající rizikům, která jsou s tímto zpracováním spojena.
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IV. Poučení o opravném prostředku:
Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat
Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole
námitky.
Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění
směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
Pokud kontrolující inspektor nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí
je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení.

Podpisová doložka:

otisk
úředního
razítka

JUDr. Jiřina Rippelová
titul jméno příjmení

inspektorka
funkce

...………………………..
podpis

JUDr. Ludmila Probstová
titul jméno příjmení

pověřená zaměstnankyně Úřadu
funkce

...………………………..
podpis

Mgr. Vladimír Procházka
titul jméno příjmení

pověřený zaměstnanec Úřadu
funkce

...………………………..
podpis
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