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ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. prosince 2018 podnět
Komise pro projednávání přestupků města
čj. K
týkající
se podezření z porušení nařízení 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 o ochraně
osobních údajů), ke kterému mělo dojít v souvislosti s nálezem dokumentů obsahující osobní
údaje žáků Základní školy
.
Ze spisového materiálu Policie České republiky vyplývá, že
trvale bytem
, měla jako ředitelka Základní školy
se sídlem
, nedostatečně zabezpečit
dokumenty obsahující osobní údaje 4 žáků, které byly nalezeny dne 21. září 2018 před touto
základní školu. Ze spisového materiálu, zejména z úředního záznamu Policie České republiky
ze dne 24. září 2018, čj. K
, vyplývá, že každému žákovi základní
školy
se při nástupu na školu založí tzv. katalogový list, kam se ukládají jednotlivé
dokumenty vztahující se k danému žákovi. Katalogové listy jsou během školního roku uloženy
u třídního učitele, který je na konci každého školního roku odevzdá
do ředitelny a
následně si je na začátku nového školního roku opět vyzvedne. Neaktuální katalogové listy se
uchovávají v archivu v uzamčené místnosti, avšak v posledních dvou letech se složky
s katalogovými listy ukládaly do jiné místnosti, která byla před letními prázdninami 2018
vyklizena z důvodu rekonstrukce. Dle vyjádření ředitelky Základní školy
ze dne 24. září
2018 je možné, že během vyklízení této místnosti mohla být omylem složka s katalogovými
listy žáků vyhozena společně s dalšími dokumenty určenými do sběrného dvora místo toho,
aby byla odnesena do archivu. Ředitelka dále uvedla, že chybí pouze tato složka, ostatní složky
se nacházejí v archivu.
Dne 19. října 2018 obdržel Úřad od správce osobních údajů žáků, Základní školy
ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 33 nařízení (EU) 2016/679 týkající se
ztráty listinné složky obsahující 12 katalogových listů s osobními údaji žáků školy, z toho 6
katalogových listů bylo anonymně doručeno Policii České republiky a České školní inspekci.
Základní škola
se o zmizení složky s katalogovými listy dozvěděla od Policie České
republiky poté, co byla ředitelka školy vyzvána k podání vysvětlení. Základní škola neprodleně
informovala zřizovatele školy a pověřence pro ochranu osobních údajů a byla provedena
fyzická kontrola všech dalších složek obsahujících katalogové listy, kdy bylo zjištěno, že žádná
další složka nechybí. Součástí ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů je též popis
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správcem přijatých opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů
sestávající z dokončení projektu na vybudování zvláštní místnosti – spisovny s omezeným
přístupem pro umístění dokumentů obsahují osobní údaje žáků a zaměstnanců školy.

Úřad posuzoval z moci úřední uvedený postup z hlediska naplnění povinností stanovených
nařízením (EU) 2016/679 a dospěl na základě shromážděného spisového materiálu k závěru,
že správce osobních údajů dostatečně splnil svoji ohlašovací povinnost vůči Úřadu a též přijal
dostatečná opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zamezit tak
opětovného porušení zákonem uložené povinnosti. Správní orgán má současně za to,
že společenská škodlivost jednání, ve kterém spočívalo porušení nařízení (EU) 2016/679
Základní školou
je nízká, jak vyplývá z okolností jednání (zejména počet dotčených
subjektů údajů, kterých se jednání týká, a následná náprava daného porušení).
Na základě výše uvedených skutečností neshledal Úřad ve vztahu k zabezpečení složek
s osobními údaji žáků Základní školy
důvod pro zahájení řízení z moci úřední
s
ani se správcem osobních údajů – Základní školou
ve věci
porušení povinností stanovených nařízení (EU) 2016/679 ani pro jiný postup ve věci.
O obsahu tohoto úředního záznamu bude stěžovatel vyrozuměn.

Praha 2. ledna 2018

Mgr. Vanda Foldová
ředitelka odboru kontrolního

2/2

