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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 č čl. 58 odst. 1 písm. b) 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 ve spojení s § 50 odst. 1 zákona
č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů.

Kontrolující:
PaedDr. Jana Rybínová, inspektorka Úřadu, vedoucí kontrolní skupiny, držitelka průkazu
inspektorky Úřadu č.
;
JUDr. Michal Jelínek, pověřený zaměstnanec Úřadu, č. služebního průkazu

.

Kontrolovaná osoba:

(dále také „

“ nebo „společnost“ nebo „kontrolovaná osoba“).

Zastoupená pověřencem pro ochranu osobních údajů
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.

Předmět kontroly:
Předmětem kontroly je dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních
údajů subjektů údajů v souvislosti s využíváním cookies v rámci provozování zpravodajského
portálu
, a to zejména kontrola plnění povinností podle čl. 6 a čl. 7, čl. 11-19
nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU)
2016/679.
První kontrolní úkon:
Prvním kontrolním úkonem bylo doručení písemného Oznámení o zahájení kontroly, č.j.
UOOU-00350/20-3 ze dne 24. ledna 2020, které bylo doručeno společnosti téhož dne datovou
schránkou.
Poslední kontrolní úkon:
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole je zaslání
vyžádaných informací a podkladů kontrolovanou osobou, č.j. UOOU—00350/20-13 + přílohy
ze dne 20. května 2020.

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.
2.
3.
4.

Analýza před zahájením kontroly ze dne 21. ledna 2020;
Pověření ke kontrole ze dne 22. ledna 2020, č.j. UOOU-00350/20-2;
Oznámení o zahájení kontroly ze dne 24. ledna 2020, č.j. UOOU-00350/20-3;
Sdělení o konzultaci od kontrolované osoby ze dne 24. ledna 2020, č.j. UOOU-00350/20-4
(e-mail);
5. Odpověď kontrolované osoby, 1. část ze dne 12. února 2020, č.j. UOOU-00350/20-5 +
průvodní dopis + přílohy:
• Evidence zpracování osobních údajů (správce), (ev. č.:
•

Evidence zpracování osobních údajů (správce), (ev. č.:

•
•

Balanční test
– zpravodajské weby
Všeobecné obchodní podmínky

•

Evidence technicko-organizačních bezpečnostních opatření (ev. č.:
a.s
)
Evidence zpracování osobních údajů (správce), (ev. č

•
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•
•
•
•

Evidence zpracování osobních údajů (správce), (ev.
)
Výsledky výzkumu
k GDPR, říjen 2019
Směrnice č. 07 Informační a komunikační technologie
Pokyn o standardizovaných postupech pro případ zjištění narušení ochrany
(osobních) údajů v

• Etický kodex zaměstnanců mediální skupiny
• Doklad o vyřízení žádosti ve smyslu čl. 15 nařízení (EU) 2016/679
• Zpracovatelská smlouva (
(anglická verze);
6. Odpověď kontrolované osoby, 2. část ze dne 12. února 2020, č.j. UOOU-00350/20-6:
• Dodatek k uzavřené smlouvě upravující zpracování osobních údajů (Recombee,
•
•
•
•

Google Ads Data Processing Terms (anglická verze)
Dodatek k uzavřené smlouvě upravující zpracování osobních údajů (
)
Smlouva o poskytnutí služby
Antiadblock
Smlouva o spolupráci při zpracování osobních údajů (

•

Smlouva o účasti ve výzkumu Netmonitor (
);
7. Odpověď kontrolované osoby, 3. část ze dne 12. února 2020, č.j. UOOU-00350/20-7:
• Směrnice o ochraně osobních údajů;
8. Úřední záznam ze dne 2. března 2020, č.j. UOOU-00350/20-8, výtisk „Doporučení ke
zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 (doporučení
Úřadu);
9. Žádost o součinnost ze dne 9. března 2020, č.j. UOOU-00350/20-9;
10. Dodatek ke smlouvě o poskytování software a služeb (
ze dne 9. března
2020, č.j. UOOU-00350/20-10;
11. Doplnění podkladů od kontrolované osoby ze dne 26. března 2020, č.j. UOOU-00350/2011 + přílohy:
• Zpracovatelská smlouva (
- překlad
• Podmínky zpracování údajů prostřednictvím služby Google Ads - překlad;
12. Žádost o součinnost ze dne 5. května 2020, č.j. UOOU-00350/20-12;
13. Vyžádané informace a podklady zaslané kontrolovanou osobou dne 20. května 2020, č.j.
UOOU—00350/20-13 + přílohy:
• Průvodní dopis
•
•
•

Vzorky logů z redakčního systému
Emailová korespondence – kontroly zpracování (6x)
Pokyny společnost
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a

•

Přílohy smlouvy s
dodávaných modulů; Metodika

- Pravidla užití datových výstupů; Rozsah
měření návštěvnosti).

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.

II. Důvod kontroly a její průběh; analýza právního stavu:
1.
Kontrola byla zahájena dne 24. ledna 2020 písemným Oznámením o zahájení kontroly č.j.
UOOU-00350/20-3, zahájena byla na základě Kontrolního plánu Úřadu na rok 2020. V rámci
oznámení o zahájení kontroly, byla kontrolovaná osoba vyzvána k součinnosti ve smyslu § 8
kontrolního řádu, a to:
•
-

•

•

předložení písemné informace o zpracování cookies, vztahujících se k provozu
webových stránek
:
druhy a způsob zpracování cookies;
uvedení právního titulu zákonnosti zpracování osobních údajů jednotlivých cookies (čl.
6 nařízení (EU) 2016/679);
u každé cookies uvedení účelu a způsobu zpracování;
v případě, že zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním cookies je
prováděno na základě právního titulu oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení
(EU) 2016/679), doložení kompletního posouzení tohoto oprávněného zájmu;
uvedení doby uchování jednotlivých cookies;
sdělení, zda jsou cookies a s tím související informace využívány třetími stranami,
uvedení kterými a na základě jakého právního titulu;
popis technologie zpracování;
předložení informaci o přijatých technicko-organizačních opatřeních k ochraně
osobních údajů vztahujících se k provozu webových stránek
– analýzu
rizik, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování
osobních údajů, vnitřní předpisy (např. ochrana osobních údajů, předpisy IT aj.),
a to včetně dokumentace o realizaci výše uvedených technicko-organizačních opatření
v praxi;
doložení plnění informační povinnosti ve smyslu čl. 13 nařízení (EU) 2016/679
(informační povinnost, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu a výmaz,
právo na přenositelnost osobních údajů aj.) vztahující se ke zpracování cookies; doložit
např. printscreeny, apod.;
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•

ve vztahu k využívaným cookies uvedení zpracovatelů, společných správců a třetích
stran, s nimiž kontrolovaná osoba spolupracuje; existují-li, doložení příslušných smluv
(zpracovatelská smlouva, ujednání mezi společnými správci, příp. další).

V reakci na zaslanou informaci o zahájení kontroly obdržel Úřad dne 24. ledna 2020 e-mailem
od kontrolované osoby sdělení adresované primárně vedoucímu odboru konzultací – Mgr.
Ladislavovi Hejlíkovi a dále JUDr. Michalu Jelínkovi, v kopii místopředsedovi Úřadu Mgr. Josefu
Prokešovi:
„Dnes nám bylo doručeno přiložené oznámení o zahájení kontroly. Rád bych se dotázal, zda
můžeme s termínem 7. 2. počítat i přes běžící kontrolu, nebo bude nutné termín odložit.
Případně můžeme prozatím alespoň písemně zaslat naše dotazy a podklady a konzultaci
odložit až po skončení kontroly…...“
Z předcházející e-mailové komunikace mezi kontrolovanou osobou a Úřadem ve věci
nastavování cookies v
vyplývá, že kontrolované osobě po předchozí komunikaci
byl původně navržen Mgr. Ladislavem Hejlíkem termín ke konzultaci ve výše uvedené věci na
dne 7. února 2020. V uvedené věci kontrolující obdrželi telefonickou informaci od odboru
konzultací, že dotazovaná konzultace byla odložena.
Kontrolovaná osoba zaslala vyžádané dokumenty a informace dne 12. února 2020 pod č.j.
UOOU-00350/20-5,6 a 7, včetně příloh uvedených v Přehledu podkladů tohoto protokolu o
kontrole.
Dne 9. března 2010 byla kontrolované osobě zaslána Žádost o součinnost, č.j. UOOU00350/20-9 s tím, že byly vyžádány další dokumenty, část dokumentů (Dodatek ke smlouvě se
společností
zaslala kontrolovaná osoba dne 9. března 2020, č.j. UOOU00350/20-10, další doplňující podklady zaslala kontrolovaná osoba dne 26. března 2020 pod
č.j. UOOU-00350/20-11, včetně příloh uvedených v Přehledu podkladů tohoto protokolu o
kontrole.
Dne 5. května 2020 zaslal Úřad kontrolované osobě Žádost o součinnost, č.j. UOOU-00350/2012 s tím, že vybyly vyžádány další informace vztahující se k předmětu kontroly a již doloženým
dokumentům a informacím.
Kontrolovaná osoba zaslala vyžádané informace a dokumenty k Úřadu dne 20. května 2020,
č.j. UOOU-00350/20-13, včetně příloh uvedených výše v Přehledu podkladů tohoto protokolu
o kontrole.
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2.
Analýza právního stavu ve vztahu ke cookies
Kontrolující se zaměřili na právní pozadí, které se ke zpracování souborů cookies vztahuje. Jako
první se zaměřili na oblast práva Evropské unie. Ve vztahu ke cookies je třeba vycházet ze
směrnice 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, tato směrnice upravovala cookies zněním čl.
5 odst. 3 následujícím způsobem:
„Členské státy zajistí, aby užívání sítí elektronických komunikací k uchování informací
nebo získávání přístupu k informacím uchovávaným v koncovém zařízení účastníka
nebo uživatele bylo povoleno pouze za podmínky, že dotčený účastník či uživatel byl
jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech
zpracování, a že je mu správcem údajů nabídnuto právo odmítnout takové zpracování.
To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je
provedení nebo usnadnění přenosu sdělení prostřednictvím sítí elektronických
komunikací nebo je-li to nezbytně nutné pro poskytování služeb informační společnosti,
které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.“
Takto definované užití souborů cookies, tedy směrnice, podmiňovala skutečnost, že uživatel
koncového zařízení bude jasně a úplně informován o zpracováním svých osobních údajů
a zároveň mu bude dána možnost toto zpracování odmítnout. Směrnice tak ve vztahu
ke zpracování osobních údajů, kterými cookies jsou, nastavila režim OPT-OUT, tedy režim,
ve kterém je sice povinnost informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů
(včetně dalších práv z toho vyplývajících), ale zároveň je možné zpracovávat tyto osobní údaje
bez předchozího souhlasu k takovému zpracování a případně reflektovat žádost subjektu
údajů o tom, že si zpracování svých osobních údajů nepřeje.
Shora uvedené znění směrnice 2002/58/ES bylo transponováno do zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, který nabyl účinnosti dne 1. května 2005. Český zákonodárce
provedl transpozici shora uvedeného ustanovení čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES
do národního předpisu do ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., a to následujícím
způsobem:
„Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání
údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků
nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně
informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost
takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo
přístup výhradně pro potřeby provedení nebo usnadnění přenosu zprávy
prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby
poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo
uživatelem.“
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Z porovnání shora uvedených definic je tedy patrné, že český zákonodárce transponoval
čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES v zásadě doslova.
Dne 25. listopadu 2009 došlo k novelizaci směrnice 2002/58/ES, a to směrnicí 2009/136/ES1.
Tato novelizace se dotkla výše zmíněného čl. 5 odst. 3. Novelizovaný čl. 5 odst. 3 směrnice
2002/58/ES zní:
„Členské státy zajistí, aby uchovávání informací nebo získávání přístupu k již
uchovávaným informacím bylo v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele povoleno
pouze pod podmínkou, že dotčený účastník či uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu
byly poskytnuty jasné a úplné informace v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné
o účelu zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož
jediným účelem je provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických
komunikací, nebo je-li to nezbytně nutné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb
informační společnosti poskytovat služby, které si účastník nebo uživatel výslovně
vyžádal.“
Transpoziční lhůta k provedení novelizace byla určena do 25. května 2011.
Novelizovaný čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES je tedy vystavěn, na rozdíl od původního znění,
na systému OPT-IN, tedy na systému, ve kterém správce osobních údajů nejdříve musí získat
souhlas subjektu údajů (na ten se uplatní pravidla obsažená v současné době v čl. 4 bod 11
nařízení (EU) 2016/679) a až po udělení tohoto souhlasu může dojít ke zpracování osobních
údajů v podobě cookies.
Na novelizaci čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES reagoval i český zákonodárce, a to novelou
(zákon č. 468/2011 Sb.), která změnila znění § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., které zní:
„Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání
údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků
nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně
informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost
takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo
přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických
komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační
společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.“
Porovnáním shora uvedených českých verzí docházejí kontrolující k závěru, že na novelizovaný
čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES reagoval český zákonodárce novelou zákona č. 127/2005 Sb.
tak, že v § 89 odst. 3 vypustil slova „provedení nebo usnadnění“. Dle názoru kontrolujících
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice
2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací,
směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací
a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)
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však Česká republika nedostatečným způsobem transponovala novelizovanou směrnici
2002/58/ES, neboť po změně režimu z OPT-OUT na OPT-IN, nadále český zákonodárce
pracuje s režimem OPT-OUT, tedy s režimem, kdy správce osobních údajů má možnost
zpracovávat osobní údaje subjektů údajů automaticky (za splnění podmínky řádného
informování) a pouze realizovat následně vyjádřené přání subjektů údajů o nezpracování
jejich osobních údajů. Jak však již bylo uvedeno výše, současná podoba směrnice je
vystavěna na režimu OPT-IN, tedy na režimu, kdy správce osobních údajů je povinen nejdříve
získat souhlas subjektů údajů a teprve po jeho udělení má možnost jejich osobní údaje
obsažené v cookies souborech zpracovávat.
Kontrolující nejdříve obecně uvádějí, že judikatura Evropského soudního dvora zakotvuje
princip přednosti unijního práva před právem národním. Tato skutečnost vyplývá především
z rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 15. června 1964 ve věci Flaminio Costa v. E.N.E.L., věc
6/64, kdy soud uvedl, že smlouva o Evropském hospodářském společenství vytvořila vlastní
právní řád, který je integrovaný do právních systémů členských států s tím, že přednos t
komunitárního práva je potvrzena čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie; státy též mají
možnost žádat o výjimky, které jsou předmětem povolovacího řízení, přičemž možnost vyvázat
se z povinnosti pouhým zákonem, by činila toto povolovací řízení bezpředmětným.
V návaznosti na shora uvedený rozpor mezi evropskou a národní legislativou kontrolující
poukazují na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. dubna 1984 ve věci 14/83
Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko, který
konstatuje, že národní právní předpisy je třeba vykládat ve světle evropských právních
předpisů (tzv. eurokonformní výklad). K tomu dále kontrolující dodávají, že z judikatury
Evropského soudního dvora plyne povinnost vykládat vnitrostátní právo v co možná největším
rozsahu ve světle znění a účelu dané unijní normy tak, aby bylo dosaženo výsledku, který unijní
norma předpokládá, tj. aby dosáhly výsledku unijní normou zamýšleného. Tato povinnos t
eurokonformního výkladu je inherentní systému zakládacích smluv, neboť umožňuje, aby
vnitrostátní soudy v rámci svých pravomocí zajistily plnou účinnost unijního práva. Výše
uvedené vyplývá nejen z rozsudku von Colson, ale též z rozsudku Soudního dvora evropské
unie Pfeifer (spojené věci C-397/01 až C-403/01) ze dne 5. října 2004, ve kterém Soudní dvůr
Evropské unie rozhodl tak, že „umožňuje-li tak vnitrostátní právo za určitých okolností
s použitím jím uznávaných výkladových metod vyložit ustanovení vnitrostátního právního řádu
takovým způsobem, aby bylo možno vyhnout se rozporu s jinou právní normou vnitrostátní ho
práva nebo aby za tímto účelem byl omezen dosah tohoto ustanovení tím, že bude použito
pouze za předpokladu, že je slučitelné s výše uvedenou právní normou, má soud povinnost
použít tytéž metody za účelem dosažení výsledku sledovaného směrnicí“. Eurokonformní
výklad však v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské Unie nachází své hranice
v případě, že by měl být contra legem. Kontrolující jsou toho názoru, že právě o takový případ
se jedná v této věci, a že nedostatky české legislativy dosáhly takové míry, že neexistují
výkladové možnosti, kterými by se dal tento rozpor mezi unijní a národní legislativou za
využití eurokonformního výkladu překlenout.
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K problematice účinků unijního práva (směrnic) kontrolující dále dodávají, že základem
doktríny přímého účinku směrnic je rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případu Van
Duyn proti Home Office (41/74). Z tohoto rozsudku zřetelně plyne nutnost efektivity unijního
práva a potřeba jednotné aplikace unijních pravidel ve všech členských státech a závazná
povaha směrnic, která by byla dotčena v případech, kdy státy neplní svojí implementační
povinnost. Z tohoto důvodu byl přímý účinek směrnice zaveden jako subsidiární vlastnost
těchto aktů v případě, kdy nedošlo k jejich implementaci do právního řádu členských států.
Na tento rozsudek následně navazuje rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne
5. dubna 1979, státní zastupitelství proti Tullio Ratti (věc 148/79), kdy byly stanoveny
podmínky přímého účinku směrnic. Aby směrnice měla přímý účinek, musí být její ustanovení
bezpodmínečná, dostatečně jasná a přesná a zároveň dojde k marnému uplynutí lhůty pro její
transpozici, případně též nebyla transponována řádně, případně ji členský stát nedbale
transponoval.
Kontrolující mají za to, že směrnice 2002/58/ES přímý účinek má, neboť její ustanovení jsou
bezpodmínečná, dostatečně jasná a přesná (cit.: „povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený
účastník či uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné informace
v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelu zpracování“), dle shora uvedeného nebyla
transponována řádně a zároveň již uplynula lhůta pro transpozici.
Kontrolující jsou si vědomi skutečnosti, že shora uvedené judikáty, společně s např. judikátem
ze dne 26. února 1986 ve věci Marshall, C-152/84, uvádějí, že směrnice obecně nemůže
zakládat jednotlivci povinnosti, a proto není možné se proti takové směrnici vůči jednotlivci
dovolávat (ačkoli i tuto tezi Soudní dvůr Evropské unie v některých judikátech prolomil,
např. ve věci Mangold C-144/04 Coleman C-303/06, či Kükükdeveci C-555/07). Na druhou
stranu kontrolující uvádějí, že řešená věc se úzce dotýká základních lidských práv, kdy právo
na ochranu osobních údajů je výslovně zakotveno čl. 8 Listiny základních práv Evropské uni e2.
K tomu kontrolující uvádějí, že již ze znění samého je zjevné, že osobní údaje mají být
zpracovávány pouze na základě souhlasu nebo jiného oprávněného důvodu stanoveného
zákonem. Národní právní úprava, jak již bylo uvedeno výše, umožňuje však téměř bezmezné
zpracování osobních údajů (cookies), i když i zde zákonodárce zavedl určité limity spočívající
především v informování uživatele a jeho možnosti odmítnout takové zpracování vyjma
případů, kdy se jedná o technické cookies.

2 (1) Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

(2) Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené
osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k
údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.
(3) Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.
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Kontrolující však zároveň upozorňují na primární právo Evropské unie, především pak na znění
čl. 8 Listiny základních práv Evropské unie, na který navazuje znění směrnice 2002/58/ES, která
uvádí, že „tato směrnice usiluje o respektování základních práv a zachovává zásady uznané
zejména v Listině základních práv Evropské unie. Tato směrnice zejména usiluje o to, aby byla
plně dodržována práva stanovená v článcích 7 a 8 uvedené listiny“, přičemž dále pak tato
směrnice (tj. směrnice 2002/58/ES) uvádí, že „směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/66/ES ze dne 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
telekomunikací převedla zásady stanovené ve Směrnici 95/46/ES do zvláštních pravidel pro
odvětví telekomunikací. Směrnici 97/66/ES je nutno přizpůsobit vývoji trhů a technologií
v oblasti služeb elektronických komunikací, aby uživatelům veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací zajistila stejnou úroveň ochrany osobních údajů a soukromí bez
ohledu na použité technologie. Uvedená směrnice bude tedy zrušena a nahrazena touto
směrnicí“ a dále pak „tato směrnice doplňuje směrnici 95/46/ES a jejím cílem je chránit
základní práva fyzických osob, zejména jejich právo na soukromí, jakož i oprávněné zájmy
právnických osob“.
Po analýze relevantních právních předpisů, skutkového stavu a právní jistotě kontrolované
osoby, budou kontrolující hodnotit zpracování cookies kontrolovanou osobou ve světle
národní právní úpravy, tj. zákona č. 127/2005 Sb.
Nad rámec shora uvedeného kontrolující dodávají, že v době vyhotovení tohoto protokolu
o kontrole probíhají práce na nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování
soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení
směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích), tzv. e-Privacy,
které má být doprovodným evropským předpisem k již přijatému a účinnému nařízení (EU)
2016/679.
Kontrolující se rovněž zabývali názorem evropské komise s používáním cookies, a to
v návaznosti na plnění informační povinnosti cookies EU zveřejněné na oficiálních
internetových stránkách EU https://ex.europa.eu/info/cookies cs ,
Kontrolující konstatují, že uvedená informace vychází z výše uvedené evropské úpravy a není
tedy zatížena nesprávnou transpozicí do národního práva (viz výše). Kontrolující se zejména
soustředili na vyhodnocení tzv. cookies třetích stran:
„Cookies třetích stran
Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku
a Twitteru.
Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To
zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.
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Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány
nebudou.
Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Komise
YouTube
Internetovýarchiv
GoogleMaps
Twitteru
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Evropský parlament
Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Komise. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit
podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.“,
a dále jakým způsobem a v jakém rozsahu je uvedena informace o možnostech uživatele mazat
nebo měnit cookies:
„Soubory cookies můžete kdykoli měnit/smazat – podrobnější údaje najdete na adrese
aboutcookies.org.
Odstranění cookies z vašeho zařízení
Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak,
že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech
stránek, které jste navštívili.
Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená
přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).
Správa souborů cookie z konkrétních stránek
Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu
nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.
Blokování cookies
Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies
na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně
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upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc
nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).
Správa analytických cookies
Své preference týkající se souborů cookies od služby Europa Analytics můžete spravovat
na speciální stránce Europa Analytics“.
III. Kontrolní zjištění:

Kontrolní zjištění č. 1 „osobní údaj“ a „zpracování“
Kontrolující posuzovali, zda kontrolovaná osoba v souvislosti s využíváním cookies v rámci
provozování zpravodajského portálu
zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 4
odst. 1 a odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.
Ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 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“.
Ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 se rozumí „zpracováním jakákoliv operace nebo
soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či
bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování,
omezení, výmaz nebo zničení.“
Výše uvedená definice osobních údajů mimo jiné uvádí jako jeden z identifikátorů fyzické
osoby síťový identifikátor, který je tak dle nařízení (EU) 2016/679 nutné považovat za osobní
údaj. K tomu se lze též odvolat na recitál 30 nařízení (EU) 2016/679, dle kterého „Fyzickým
osobám mohou být přiřazeny síťové identifikátory, které využívají jejich zařízení, aplikace,
nástroje a protokoly, jako například adresy internetového protokolu či identifikátory cookies,
nebo jiné identifikátory, jako jsou štítky pro identifikaci na základě rádiové frekvence. Tímto
způsobem mohou být zanechány stopy, které mohou být zejména v kombinaci s jedinečnými
identifikátory a dalšími informacemi, které servery získávají, použity k profilování fyzických
osob a k jejich identifikaci“.
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Ze spojení čl. 4 odst. 1 a rec. 30 nařízení (EU) 2016/679 lze proto jednoznačně dovodit, že za
osobní údaj je nezbytné považovat též cookies, které umožňují spojení s konkrétní fyzickou
osobou.
Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba využívá cookies v rámci provozování
zpravodajského portálu
Ze základního přehledu zpracovávaných cookies
vyplývá, že jsou cookies využívány kromě jiných i u dalších zpravodajských webových projektů
–
), přičemž, jak vyplývá z přílohy k č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12.
února 2020, (ev. č.
) Evidence zpracování osobních
údajů (správce), kontrolovaná osoba zpracovává v rámci cookies osobní údaje návštěvníků
webových stránek (i zaměstnanců, pro kontrolu jejich činnosti – viz příloha č.j. UOOU00350/20-5 ze dne 12. února 2020 – dokument Evidence zpracování osobních údajů (správce),
(ev. č.
a ev. č.
)–
IP adresy spojené s cookie, uživatelská nastavení a navštívené URL, a to za účely uvedenými
níže v kontrolním zjištění č. 2 tohoto protokolu.
Z předloženého dokumentu Balanční test cookies
(příloha k č.j.
UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020, dále viz str. 30-33 tohoto protokolu o kontrole),
vyplývá, že jsou v rámci cookies získávány tyto skupiny údajů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

identifikace prohlížeče
identifikace rozlišení obrazovky
používaný systém (software (např. adblock)
URL navštívených stránek
Čas návštěvy
Schopnosti webového prohlížeče (podporované
automatického spouštění videa, blokování reklamy)
7. Čas posledního přihlášení/návštěvy

formáty

videa,

možnos t

Ke cookies je na serveru uložena v technickém logu IP adresa.
S odkazem na recitál 30 nařízení (EU) 2016/679 a na základě výše uvedeného lze
konstatovat, že kontrolovaná osoba nakládá s údaji návštěvníků webového zpravodajského
portálu
které jsou ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 osobními údaji.
Dále se kontrolující zabývali skutečností, zda kontrolovaná osoba v rámci provozování
zpravodajského portálu
osobní údaje zpracovává. K pojmu zpracování se
kontrolující odkazují na shora citovanou definici obsaženou v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU)
2016/679. V návaznosti na podstatu fungování cookies mají kontrolující za nezpochybnitelné,
že kontrolovaná osoba s osobními údaji nakládá, a to minimálně v rozsahu jejich uložení a
použití.
Kontrolující mají za prokázané, že se kontrolovaná osoba v souvislosti s využíváním cookies
v rámci internetového zpravodajského portálu
dostává do styku s osobními
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údaji ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, a tyto osobní údaje dále zpracovává ve
smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 2 – „správce“
Kontrolující dále posuzovali, zda je kontrolovaná osoba v postavení správce osobních údajů.
Ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 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; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování
určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní
kritéria pro jeho určení.“
Jak vyplývá ze shora uvedené definice, pro určení role správce osobních údajů je rozhodující
skutečností určení účelu a prostředků zpracování osobních údajů. Kontrolující si proto v rámci
součinnosti vyžádali od kontrolované osoby interní dokumentaci k tomuto zpracování (přílohy
Evidence zpracování osobních údajů (správce) k č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020).
Z dokumentu Evidence zpracování osobních údajů (správce), (ev. č.
), příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020) vyplývá, že
kontrolovaná osoba stanovila účely zpracování osobních údajů u všech zpravodajských
webových projektů, kterými jsou: statistika; další rozvoj služeb správce; ochrana práv správce;
IT bezpečnost; přímý marketing; měření návštěvnosti stránek; analýza preferencí – detailněji
jsou dále uvedeny tyto účely:
•
•

k uložení osobních nastavení, řešení technických incidentů apod.
k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb

•
•
•

ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě
k uložení registračních informací
k doručování relevantního obsahu stránek

•

k reklamním účelům

V rámci výše uvedeného se jedná např. o užití k těmto účelům: zapamatování si uživatele pro
účely doplňování formuláře případně nákupního košíku; identifikace zalogovaného uživatele;
detekce nepodařeného přihlášení do účtu a následně reakce na ně; cookies potřebné pro
nastavení přehrávače; cookies bránící opakovanému hlasování v soutěžích a anketách;
capování počtu zobrazení reklamy; load balancing cookies; UI customization – jazyk, rozlišení
displaye; antiadblock cookies; cookies pro základní měření, vč. specifikace stránek (nikoli
konkrétní cílové URL), ze kterých uživatel přišel a na něž odešel; cookies s uložením volby
uživatele ohledně správy cookies a dalších síťových identifikátorů; měření počtu návštěv pro
možnost vyúčtování služeb třetích stran hrazených podle počtu návštěv (aktuálně
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nevyužíváno); cookies sloužící k doručování obsahu na základě historie procházení; cookies
pro cílení reklamy (pouze prostřednictvím CPEX).
Za účelem sledování návštěvnosti stránek využívá kontrolovaná osoba systém
, a to u všech webových projektů, jak vyplývá z dokumentu Evidence zpracování
osobních údajů (správce), (ev. č
, příloha č.j. UOOU00350/20-5 ze dne 12. února 2020, dokument Podmínky zpracování údajů prostřednictvím
služby
přílohou č.j. UOOU-00350/20-11 ze dne 26. března 2020 – viz str. 40 tohoto
protokolu o kontrole.
Dále k účelu využívání cookies viz Balanční test cookies
–
příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020, dále viz Kontrolní zjištění č. 6, str. 30-33
tohoto protokolu o kontrole.
K prostředkům zpracování: z uvedené přílohy a sdělení společnosti ze dne 12. února 2020 č.j.
UOOU-00350/20-5 (průvodní dopis) vyplývá stran technologie zpracování, že údaje získané z
cookies jsou dílem zpracovávány v rámci vlastního systému „
“, dílem jsou zpracovávány
v systémech zpracovatelů, tedy reklamním systémem
společnosti
pro
účely vydávání reklamy, systémem společnosti
(pro testování adblockerů),
systémem
(k měření efektivity článků a jejich návštěvnosti, pouze pro vybrané weby
–
) společností
, systémem
a systémem
(pouze pro vybrané zpravodajské weby), společnosti
(doloženo příslušnými smlouvami i dokumenty Evidence zpracování osobních údajů, (smlouvy
viz Kontrolní zjištění č. 7, str. 36 – 43 tohoto protokolu o kontrole).
Seznamy všech používaných cookies uvádí kontrolovaná osoba na:
(příloha Analýzy ze
dne 20. ledna 2020, č.j. UOOU-00350/20-1).
Kontrolující konstatují, že kontrolovaná osoba se nachází v postavení správce osobních údajů
ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení (EU) 2016/679, neboť určila účel a prostředky zpracování
osobních údajů (cookies).

Kontrolní zjištění č. 3 – „právní titul“
Vzhledem k závěru kontrolního zjištění č. 2 (kontrolovaná osoba je správcem osobních údajů,
neboť určila účel a prostředky zpracování osobních údajů), se kontrolující zaměřili též
na právní titul, který je pro zpracování osobních údajů nezbytný.
Ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679: „Zpracování je zákonné, pouze pokud je
splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
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a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,
zejména pokud je subjektem údajů dítě.
První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění
jejich úkolů.“
K právnímu titulu pro zpracování osobních údajů kontrolující dodávají, že právní titul musí být
zajištěn před samotným zpracováním osobních údajů. Pokud by právní titul nebyl dán před
započetím zpracování osobních údajů, bylo-li by takové zpracování osobních údajů nelegální.
Kontrolovaná osoba v rámci kontroly sdělila, že právním titulem zpracování osobních údajů
z jednotlivých cookies (sdělení společnosti ze dne 12. února 2020 č.j. UOOU-00350/20-5 průvodní dopis) je oprávněný zájem společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU)
2016/679. Pro samotné užití cookies jakožto síťových identifikátorů dle kontrolované osoby
platí § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) „Každý, kdo hodlá
používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání
přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto
účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování
a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro
technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě
elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační
společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem“), tedy tyto jsou užívány
v režimu opt-out (opt-out je možný nastavením prohlížeče, případně u vybraných služeb
prostřednictvím specializovaných služeb jako je https://www.youronlinechoices.com pro
cookies sdružení CPEX).
Z dokumentu Evidence zpracování osobních údajů (správce), ev. č.
(příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020), části BALANĆNÍ
TEST vyplývá, že:
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„Právním základem zpracování je podle aktuálního stavu českého práva (ZEK) oprávněný zájem
(opt-out), podle názoru UOOU souhlas poskytnutý nastavením prohlížeče. Balanční test byl pro
jistotu proveden. Systém slouží k měření návštěvnosti stránek. Z hlediska uživatelů se jedná o
předpokládané využití, opt-out je zajištěn. Doba trvanlivosti cookies je max. 14 měsíců, což je
přiměřené. Nejsou zpracovávány žádné údaje, které by bylo možné zneužít, služba je užívána
v základním set-upu, údaje jsou důsledně pseudonymizovány a nejsou propojovány s přímými
identifikačními údaji jako jsou jméno a příjmení a ani s kontaktními údaji jako je e-mailová
adresa (ledaže by se jednalo o registrovaného uživatele, kde je propojení možné). Informační
povinnost plněna na zvláštní webové stránce, opt-out zajištěn v rámci možnosti
. Lze konstatovat, že zájmy správce převažují nad zájmy subjektů údajů“.
Kontrolovaná osoba k posouzení oprávněného zájmu předložila Balanční test cookies
– příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020 (dále viz str.
30-33 tohoto protokolu o kontrole), z dokumentu vyplývá:
„Samotné používání cookies je regulováno § 89 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích.
Následné zpracování pak ze strany GDPR. Výklad možnosti užívání cookies a právního základu
pro takové užití se pohybuje od opt-out (text zákona) po „souhlas nastavením prohlížeče (návrh
stanoviska UOOU z roku 2018). Proto byl zvolen takový přístup, který zohledňuje skutečné
riziko používání cookies v rámci služeb
z hlediska dostupných údajů o uživatelích
a jejich závažnosti“.
Kontrolující zdůrazňují, že směrnice (2002/58/ES) sama předpokládá, že ne pro všechny
cookies je nutné mít zajištěn souhlas se zpracováním osobních údajů. Tato výjimka se vztahuje
především na tzv. technické cookies (např. cookies sloužící ke správnému zobrazení stránky
v závislosti na technických možnostech prohlížeče). V ostatních případech směrnice hovoří
jasně a stanoví správci osobních údajů povinnost zajistit souhlas se zpracováním osobních
údajů (cookies).
Ve smyslu čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, „má subjekt údajů právo nebýt předmětem
žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně
dotýká.
Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů“.
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Kontrolující konstatují, že nové požadavky týkající se nutnosti udělení souhlasu výslovným
prohlášením či potvrzením podle nařízení (EU) 2016/679 mnohdy stojí v kontrastu ke stávající
praxi založené především na předpokladu, že uživatel nastavením svého prohlížeče udělil se
zpracováním cookies paušální souhlas, přičemž mu ze strany správce měla být poskytnuta
možnost kdykoliv tento souhlas odvolat a zpracování zakázat. V případě, že se jedná o cookies
sloužící k netechnickým účelům (např. marketingovým), měl by subjekt údajů s jejich
zpracováním souhlas vyjádřit.
Kontrolující považují za nutné v konkrétní věci však odkázat na „Doporučení ke zpracování
cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 – NÁVRH“ (příloha č.j. UOOU00350/20-8 ze dne 2. března 2020), (dále také jen „Doporučení“) zveřejněné na webových
stránkách Úřadu, na kterou se v dokumentech zaslaných v rámci kontroly odvolává i sama
kontrolovaná osoba, konkrétně Příloha č. 2 Balanční test cookies
příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020 (dále viz str. 30-33 tohoto protokolu o
kontrole).
V Doporučení Úřad nabízí výčet obecných zásad zacházení s cookies společně s několika
konkrétními doporučeními pro uživatele nástrojů, které cookies využívají. Úřad potvrdil
existenci různých druhů cookies a z toho vyplývající nutnost vyžadovat souhlas pouze u těch
druhů, které slouží pro zvláštní účely. V doporučení při tom Úřad odkazuje na Stanovisko
pracovní skupiny WP-29 týkající se formy udělení souhlasu, Úřad v tomto ohledu poukázal na
speciální zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, do kterého byla
transponována stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, ze dne
12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických
komunikací (dále jen „ePrivacy“). Úřad v Doporučení stanovil, že paušální souhlas udělený
prostřednictvím nastavení prohlížeče je možné považovat za souhlas splňující definiční
znaky dle čl. 4 odst. 11 nařízení (EU) 2016/679, a tudíž je nadbytečné ho dále konkretizovat
ve vztahu k jednotlivému serveru či webové aplikaci. V Doporučení Úřad dále pokračuje v tom
smyslu, že obstarání souhlasu touto cestou nezbavuje správce osobních údajů povinnosti
řádně informovat subjekt údajů a je tedy nutné, aby každý server či webová aplikace
obsahovala dedikovanou podstránku, kde se uživatel veškeré informace související se
zpracováním osobních údajů dozví (k uvedenému viz níže v tomto protokolu o kontrole –
Kontrolní zjištění č. 4 tohoto protokolu o kontrole).
Nutno zdůraznit (ve světle výše uvedeného Doporučení), že kontrolovaná osoba zveřejňuje na
svých
webových
stránkách
(
) „Poučení o zpracování osobních
údajů prostřednictvím síťových identifikátorů“, kde uvádí:
„Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme
takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada
dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze
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představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného
počítače pozná.
Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik
kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím
použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že
souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Nastavení cookies
můžete kdykoliv změnit přímo ve Vašem prohlížeči“, tedy dle kontrolujících postupuje
v souladu s výše uvedeným Doporučením, neboť využívá „paušální souhlas udělený
prostřednictvím nastavení prohlížeče“, přičemž uživatele informuje, že „nastavení cookies je
možno kdykoliv změnit…“.
Dle kontrolujících zásadní otázkou však zůstává, zda tento výklad (v „Doporučení“) obstojí
v kontextu jednak již v současnosti platných právních předpisů a stanovisek, stejně jako
v kontextu nedávných posunů v přípravě nového nařízení o ePrivacy, které se problematice
cookies věnuje. Například, tvrzení, že paušálně udělený souhlas pomocí nastavení prohlížeče
je možné považovat za souhlas splňující znaky definované v čl. 4 odst. 11 nařízení (EU)
2016/679 může být problematický. Recitál 32 nařízení (EU) 2016/679 stanoví, že „Souhlas by
měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního,
informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů… Souhlas by se měl vztahovat na
veškeré činnosti zpracování prováděné pro stejný účel… Jestliže má zpracování několik účelů,
měl by být souhlas udělen pro všechny….“.
Aby tedy souhlas udělený pomocí nastavení prohlížeče splňoval výše uvedené nároky, musel
by daný prohlížeč umožňovat povolení cookies pro konkrétní účely, pro něž je jednotliví
správci zpracovávají. Standardní nastavení prohlížeče samozřejmě umožňuje blokovat
ukládání cookies třetích stran, takové nastavení však v žádném případě nelze považovat za
vztahující se k účelu zpracování cookies, ale je nutné ho považovat za nastavení vztahující se
primárně ke kategorii příjemců osobních údajů.
Výše zmíněné požadavky je pak nutné vnímat jako obzvláště relevantní, když přihlédneme ke
zpřísnění pravidel pro získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů dle nařízení (EU)
2016/679, a to i s ohledem na připravované nařízení o ePrivacy. Přestože schválení konečného
znění není možné v nejbližší době očekávat, již nyní je z publikovaných návrhů možné
vydedukovat poměrně jasné tendence dalšího vývoje. Z průběžně předkládaných změn je
patrné, že Rada EU cílí na výrazné zpřísnění odpovědnosti, kterou má mít správce ve vztahu
k obstarávání řádných souhlasů s využitím cookies, na jejichž základě je možné identifikovat
konkrétního uživatele, tj. takových cookies, které je možné považovat za osobní údaj dle
nařízení (EU) 2016/679 (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, Version
1.1, Adopted on 4 May 2020, ).
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V současnosti není k dispozici závazná právní norma, jak se s otázkou zpracování cookies
vypořádat, přičemž potřeba stabilního a konformního výkladu této otázky je zřejmá, zejména
pak s přihlédnutím k významu, který cookies v současné informační společnosti mají. Tato
potřeba je pak o tolik větší, protože zpracování cookies probíhá v prostředí internetu, tudíž
každé řešení zvolené konkrétním správcem je nutné posuzovat v nadnárodním (resp.
evropském) kontextu.
Toto současné právní vakuum je značně rizikové, a to zejména s ohledem na
nepředvídatelnost posuzování otázky, zda je konkrétní řešení zvolené správcem možné
považovat za dostatečné ve smyslu příslušných ustanovení GDPR. Tato nepředvídatelnost pak
může mít za následek zejména potenciální zvýšení nákladů, jež jednotliví správci už jednou na
rozsáhlé audity a implementace GDPR řešení vynaložili.
Kontrolující konstatují, že vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba postupuje při
zpracování cookies v souladu s Doporučením Úřadu z roku 2018, kdy tento stanovil, že
paušální souhlas udělený prostřednictvím nastavení prohlížeče je možné považovat za
souhlas splňující definiční znaky dle čl. 4 odst. 11 nařízení (EU) 2016/679, nehodnotili
kontrolující plnění čl. 7 nařízení (EU) 2016679, tedy podmínky vyjádření souhlasu.
K výše uvedenému kontrolující odkazují taktéž na sdělení kontrolované osoby ze dne 12. února
2020, č.j. UOOU-00350/20-5 – průvodní dopis, cituji:
„Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů prozatím nebylo podrobně vypracováno. V této
souvislosti bychom chtěli uvést, že naše společnost připravuje přechod na řešení získávání
souhlasů/informování o zpracování na základě oprávněného zájmu pro systémy třetích stran
(s postupným napojováním i na vlastní systémy). Za tímto účelem se bude naše společnost
podílet na řešení IAB EUROPE TCF 2.0. https://iabeurope.eu/tcf-2-0/. V souvislosti s nasazením
tohoto řešení a postupnou změnou výkladu dozorových orgánů ve vztahu ke cookies naše
společnost začala připravovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. V rámci přípravy
tohoto posouzení jsme provedli např. výzkum mezi uživateli našich služeb. Výsledky výzkumu
Vám zasíláme v příloze“.
Dále kontrolovaná osoba uvedla: „Rádi bychom doplnili, že za tímto účelem naše společnost
požádala Úřad pro ochranu osobních údajů o konzultaci ve věci právě připravovaného nasazení
těchto systémů na správu cookies a přípravy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Další
jednání o této otázce se mělo konat 7. 2. 2020, z důvodu kontroly však bylo odloženo“.
K uvedenému kontrolovaná osoba dále uvedla, že společnost v návaznosti na přípravy
nasazení IAB EUROPE TCF 2,0 zahájila testovací provoz i dosavadního řešení IAB EUROPE TCF
1.0, které však má být v průběhu roku 2020 nahrazeno právě verzí 2.0. K uvedenému zaslala
kontrolovaná osoba příklad nasazení tohoto systému na webových stránkách společnosti – viz
průvodní dopis kontrolované osoby k č.j. UOOU-003509/20-5 ze dne 12. února 2020.
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Kontrolní zjištění č. 4 „plnění informační povinnosti“
Kontrolující se dále zaměřili na kontrolu plnění povinností kontrolované osoby ve vztahu
k poskytování informací subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů.
Ve smyslu čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 20126/679 „Transparentní informace, sdělení a postupy
pro výkon práv subjektu údajů správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných
a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 a učinil
veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování, zejména pokud se jedná o informace
určené konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve
vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být
informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána
jinými způsoby“.
Ke znění čl. 12 nařízení (EU) 2016/679 kontrolující konstatují, že se jedná o obecné ustanovení,
které uvozuje informační povinnost správce osobních údajů. Čl. 12 obecně zmiňuje
transparentnost, korektnost zpracování, klade důraz na stručnost, srozumitelnost, snadný
přístup k poskytovaným informacím, způsob poskytování těchto informací, upravuje též lhůty,
ve kterých je nutné informace poskytnout. Dále kontrolující k čl. 12 uvádějí, že ve vztahu ke
kontrolované osobě a ve vztahu k předmětu kontroly je podstatné ustanovení čl. 12 odst. 1
nařízení (EU) 2016/679.
Čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 jsou specifikovány informace, které správce poskytne v případě,
že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, tj. totožnost a kontaktní údaje správce;
případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů; účely zpracování a právní
základ pro zpracování; oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování
založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f); případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a
existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání
uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné
záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje
zpřístupněny. Je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování,
poskytne správce tyto další informace: dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; existenci práva požadovat od
správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na
přenositelnost údajů; pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2
písm. a), existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; existenci práva podat stížnost
u dozorového úřadu; skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
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požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů
povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.
22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Ustanovení čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 upravují práva subjektů údajů na informace
o zpracování jejich osobních údajů, na přístup k těmto údajům a právo požadovat vysvětlení
k předmětnému zpracování údajů anebo opravu zpracovávaných údajů.

Při hodnocení plnění informační povinnosti kontrolovanou osobou je třeba též poukázat na
platný a účinný zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Ten v § 89 odst. 3 dle
názoru kontrolujících sice chybně, ale přesto, stanovuje pravidla pro zacházení s cookies,
přičemž stanoví, že:
„Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání
údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků
nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně
informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost
takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo
přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických
komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační
společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.“
Vzhledem k nemožnosti přímého účinku směrnice vůči jednotlivci (k tomu viz výše - judikát ze
dne 26. února 1986 ve věci Marshall, C-152/84, str. 9 tohoto protokolu o kontrole), kontrolující
hodnotili, zda kontrolovaná osoba naplňuje všechny předpoklady, které jsou stanoveny § 89
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., a za tím účelem tedy posuzovali, jak kontrolovaná osoba
splňuje informační povinnost stanovenou v čl. 12 – 13 nařízení (EU) 2016/679.
Kontrolovaná osoba uvedla, že plní informační povinnost jednak poučením o užití síťových
identifikátorů na svých webových stránkách, jednak zvláštním seznamem užívaných cookies.
Obě poučení jsou dosažitelná z přímého odkazu „cookies“ v patičce každé webové stránky
Kontrolou

bylo zjištěno,

že kontrolovaná osoba na svých webových stránkách
v záložce „Poučení o zpracování osobních údajů“
zveřejňuje dokument „Poučení o zpracování osobních údajů společností
“
),
jehož
součástí jsou kromě jiných i informace o „Správci osobních údajů - Správcem osobních údajů
je společnost
,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
(dále
také jen „
“). Dále uveden odkaz na kontaktní údaje správce.
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Součástí je dále „Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových
identifikátorů“, kde kontrolovaná osoba uvádí:
„Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme
takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada
dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze
představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného
počítače pozná.
Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik
kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím
použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že
souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Nastavení cookies
můžete kdykoliv změnit přímo ve Vašem prohlížeči.
Testovací provoz tzv. „cookie bannerů“
V průběhu doby můžeme na našich webových stránkách testovat různé systémy pro detailnější
nastavení cookies, případně souhlasu s nimi. Na některých našich stránkách se Vám proto
mohou objevovat různé tzv. cookie bannery s možností podrobnějšího nastavení cookies (testy
se aktuálně týkající cookies třetích stran, tedy cookies, nad nimiž nemáme kontrolu). Jejich
využitím nám pomůžete testovat účinnost těchto systémů. Pro tento testovací provoz
standardně využíváme nástroj pro správu souhlasů evropského sdružení IAB Europe (prozatím
ve verzi 1.0.). Informace o něm naleznete zde.
Využívání tzv. cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás
tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies (anglicky koláček,
sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují
lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím.
Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně
užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový
prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše
preferované nastavení jednotlivých stránek.
Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by
obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.
Druhy cookies
Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen
do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem
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počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové
stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši
internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou
trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují
opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv
identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s
jakýmikoliv jinými daty.
K čemu cookies používáme?
K uložení osobních nastavení
Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží
třeba pro optimální nastavení přehrávače videa. Poznáme také, zda máte pod článkem
vybranou možnost zobrazovat diskuse či blogy, nebo zda v diskusích chcete vidět příspěvky
podle doporučení anebo času.
K testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb
Vzhledem k tomu, že financujme naše služby především z výnosů ze zobrazované reklamy,
vyhradili jsme si právo omezit či zamezit přístup k našim stránkám těm uživatelům, kteří
používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem používáme cookies také
k technickému testování koncových zařízení, zda takové nástroje používají či nikoliv, abychom
jim mohli zobrazit příslušné upozornění či omezit využití našich stránek. V rámci toho
uchováme tato cookies po dobu 30 dnů, a to pouze za účelem rozlišení, zda Vám bylo
zobrazeno naše upozornění na užití výše uvedeného nástroje nebo ne.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě
Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá cookies. Ty pomáhají zjišťovat,
kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich
stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj
Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.
Pro statistické účely, za účelem řešení technických problémů a za účelem IT bezpečnosti
ukládáme v rámci technických nastavení našich serverů po krátkou dobu v řádu nejvýše dnů i
IP adresy, z nichž byly naše články či reklamy navštíveny, ze kterých následně připravujeme
agregované údaje o návštěvnosti našich stránek a jednotlivých článků. Tyto údaje
nepropojujeme s žádnými dalšími údaji, kromě navštíveného obsahu, ledaže bychom řešili
konkrétní technický či bezpečnostní incident.
Za stejnými účely ukládá náš reklamní systém SAS (viz níže) IP adresy osob, kterým byla
zobrazena reklama, a to po dobu nejvýše několika málo dnů; ani tyto údaje však nejsou
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využívány jinak, než pro řešení incidentů a nejsou standardně propojovány s jinými údaji (ani
s údaji z cookies).
Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou
rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.
Naše servery se dále účastní výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Účast
v tomto výzkumu nad rámec běžných měřících cookies však podléhá Vašemu souhlasu. Více
informací o tomto výzkumu naleznete zde.
Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na
ni.

K uložení registračních informací
Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
K doručování relevantního obsahu našich stránek
Některá cookies můžeme v rámci některých našich stránek využívat také k tomu, abychom
Vám zobrazovali ty články, které by Vás mohly zajímat. Za tímto účelem můžeme ukládat
prostřednictvím cookies historii Vámi navštívených stránek po dobu, která nepřevýší 90 dnů a
vytvářet z těchto dat jednoduché segmenty podle zájmů, do nichž příslušnou cookie zařadíme.
Naše společnost využívá k personalizaci obsahu zejména systém Recombee. Tento systém
využívá údaje o Vámi navštívených článcích (v rozsahu URL zobrazených článků, informace o
článku, z nějž jste aktivovali placenou službu a o tzv. „dočtenosti“ článku) získaných na základě
cookies a údaj, zda jste uživatelem placených služeb, následně jsou tyto údaje předávány spolu
s identifikátorem, kterým je náhodné ID, zpracovateli, společnosti Recombee, s.r.o., která však
o Vás nemá jakékoliv další informace. Zpracovatel na základě těchto informací provede
s pomocí umělé inteligence zhodnocení Vašich preferencí a doporučí zobrazení dalších článků
podle Vašeho zájmu. Tento údaj (pouze o konkrétním doporučeném článku), je vrácen společně
s výše uvedeným ID do systému
který provede zobrazení doporučeného článku.
Cookies mají nastavenu dobu trvání 90 dní, URL článků jsou k jednotlivým uživatelům (jejich
ID) ukládány po dobu 90 dní. Více o systému Recombee zjistíte zde.
Pro zlepšování služby a lepšímu porozumění toho, jak naši návštěvníci službu využívají,
používáme také analytický nástroj Hotjar, který sleduje využívání služby v rámci tzv. heatmap
či pro analýzu chování uživatelů. Tento nástroj však není používán (s výjimkou dotazníků)
plošně, ale pouze v omezeném nezbytně potřebném rozsahu a pro omezený počet návštěvníků
měsíčně. Nástroj Hotjar může být používán i pro interakci s uživateli formou dotazníků.
Podrobnosti o ochraně soukromí v rámci tohoto nástroje naleznete zde. Podrobnosti o cookies
v rámci této služby naleznete zde. Možnost odmítnout zpracování údajů v rámci služby Hotjar
naleznete zde.
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K reklamním účelům
Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou
reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou
být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních
systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají
přímo tito provozovatelé.
My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např.
systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s., systém
společnosti Internet Billboard, a.s., iBILLBOARD Ad Server, systém Adform společnosti Adform
a systém sdružení Czech Publisher Exchange. Dále je na našich stránkách poskytován prostor k
umístění reklamy společnosti R2B2, s.r.o. Tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální
reklamy (viz níže).
Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto
cookies nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy
využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.
Reklamní systém používaný
Přímo pro naše účely využíváme reklamní systém SAS® Intelligent Advertising for Publishers a
částečně systémy sdružení Czech Publisher Exchange, které používá technologii Adobe
Audience Manager.
Některé cookies slouží také k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (behaviorální
reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Náš reklamní systém SAS však
není naší společností pro nastavování behaviorální reklamy využíván, pro tyto účely využíváme
služby sdružení Czech Publisher Exchange.
Data takto získaná jsou používána výhradně k jednoduché segmentaci návštěvníků za účelem
doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika
obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost
rozhodně neužívá žádné podrobné profily našich návštěvníků.
Retargeting
Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován
na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách.
Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají
příslušná cookies. Naše společnost sama takový systém neprovozuje, ale může využívat při své
činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook (tzv. Facebook Pixel), Google
nebo Sklik.
Geografická lokace
V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci
Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Jedná se ovšem pouze o přibližné geografické určení
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polohy na základě údajů zjistitelných z IP adresy. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí
personalizovaného obsahu na základě Vaší přibližné geografické lokace.
Pravidla reklamních systémů
Bližší
informace
o
pravidlech
společnosti
Google
získáte
zde.
Bližší
informace
o
pravidlech
systému
Sklik
získáte
zde.
Bližší
informace
o
pravidlech
systému
Facebook
získáte
zde.
Bližší
informace
o
pravidlech
systému
R2B2
získáte
zde.
Bližší informace o pravidlech systému iBILLBOARD Ad Server naleznete zde.
Bližší informace o pravidlech systému Czech Publisher Exchange naleznete zde.
Bližší informace o pravidlech systému AppNexus naleznete zde.
Bližší informace o pravidlech systému Adform naleznete zde.
Bližší informace o pravidlech systému PubMatic naleznete zde.
Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese
http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
Pro mobilní zařízení můžete obdobně využít např. aplikaci AppChoices:
https://itunes.apple.com/us/app/appchoices/id894822870?mt=8
http://youradchoices.com/appchoices
Pro Vaši informaci připravujeme zvláštní stránku, kde se dozvíte více o cookies, které máme
alespoň částečně pod kontrolou. Na tuto stránku budeme postupně přidávat informace o
jednotlivých cookies.
Měřící pixely a local storage
Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové
stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho
počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče
a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat
web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky
pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů
pro zobrazování obsahu a reklamy (viz výše).
V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti
apod.) i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost
prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do
kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích
ukládána do doby jejich změny.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.)
podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat,
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•
•
•
•
•

blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé
internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že
souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.
Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome
Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek
"[Ctrl + Shift + Delete]“.
Dále kontrolovaná osoba na svých webových stránkách
zveřejňuje v záložce „Seznamy používaných cookies“, kde uvádí:
„Cookies jsou podle nás nutné k správnému fungování webových stránek. Jejich počet se
snažíme omezovat na minimum a pravidelně revidovat jejich nutnost. I tak nám občas zůstávají
kostlivci ve skříni.
Účelem cookies není nadměrně sledovat uživatele, ale naopak zajistit, aby naše stránky
spolehlivě fungovaly a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam zajistit, že Vám
bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Cookies si samozřejmě můžete vypnout, například ve
webovém prohlížeči, ale za následné nefunkčnosti neneseme odpovědnost (přesto se snažíme,
aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce).
Následující stránka obsahuje základní cookies, které na našich stránkách používáme a nad
nimiž máme kontrolu. Výčet zatím není úplný, ale bude jej postupně doplňovat (zejména o
cookies našeho reklamního systému apod.). Přehled je určen zvídavým uživatelům, kteří chtějí
prozkoumat, jestli s nimi nehrajeme nečistou hru.
Přehled je uzpůsoben technicky zdatnějším uživatelům. Na další případné dotazy rádi
odpovíme, kontaktovat nás můžete například přes formulář“.
Dále kontrolovaná osoba informuje uživatele o „Cookies používané v rámci obsahových
stránek
“:
„Technické cookie potřebné pro chod systému“ (kliknutím lze získat podrobnější informace
uložené v rámci dané cookie a platnosti uchovávaných informací) – např. personalizace –
technické informace o příslušném uživateli – platnost 13 měsíců; personalizace temp pomocné informace o absolvovaných anketách nebo účasti v soutěžích – platnost 13 měsíců;
informace o hlasovacích fotogaleriích – platnost 13 měsíců, a další.
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Uživatelské loginy
Informace v následujících cookies se používají pouze pro přihlášené uživatele.
personalizace – diskutéři a uživatelé
– platnost 13 měsíců
subscriptions – údaje o předplatitelích elektronických verzí novin a
bez
reklam – platnost 13 měsíců
subscription devices – údaje o zařízeních, ze kterých navštěvujete novinové čtečky – platnost
13 měsíců
Uživatelská nastavení
Tyto cookies nejsou nutné, slouží k lepšímu uživatelskému zážitku. Například si pamatují
zobrazované místo na počasí nebo nastavené stanice v TV programu. Informace zůstávají na
počítači uživatele, neukládájí se na servery
personalizace - tady si ukládáme pomocné informace o prohlížení webu – platnost 13 měsíců
personalizace temp - pomocné informace ke službě
– platnost 13 měsíců
personalizace tvprogram – nastavení televizního programu – platnost 13 měsíců
subscriptions – informace k předplatnému – platnost 13 měsíců
galery-description-on - informace, zda se zobrazují popisky u fotek – platnost 13 měsíců
blogpolitics - informace, zda zobrazovat politické články na titulní straně blogů – platnost 13
měsíců
user_region – informace o zvoleném kraji – platnost 13 měsíců
datacenter - nastavení datacentra na stránkách
– platnost 13 měsíců
onlinesazky – pro návštěvníky sázek na
– platnost 13 měsíců
horoscopes – informace pro správné fungování stránky s horoskopy – platnost 13 měsíců.“
Výše uvedená „Poučení“ jsou dosažitelná z přímého odkazu „cookies“ v zápatí webové stránky
)
Kontrolovaná osoba má detailně rozpracovány práva subjektů údajů a postupy při vyřizování
žádostí subjektů údajů taktéž ve Směrnici o ochraně osobních údajů, (platnost od 25. 5. 2018),
kterou předložila v rámci kontroly jako přílohu č.j. UOOU-00350/20-7 ze dne 12. února 2020,
dále ke Směrnici viz níže v tomto protokolu o kontrole, str. 33-34.
Veškeré shora uvedené shrnují kontrolující následujícím způsobem:
Česká republika nesprávně transponovala novelizovanou směrnice 2002/58/ES do národní
právní úpravy. Z hlediska práva Evropské unie tak kontrolovaná osoba nepostupuje v souladu
s touto směrnicí, která pro takové zpracování vyžaduje souhlas subjektu údajů, resp.
nepostupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 stanovujícím požadavky na tento souhlas,
Kontrolující tak posuzovali zpracování osobních údajů (cookies) dle platné a účinné národní
legislativy, tj. dle zákona č. 127/2005 Sb. a jeho relevantního ustanovení § 89 odst. 3.
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Kontrolující konstatují, že shromažďování osobních údajů (cookies) kontrolovanou osobou
v rámci zpravodajského portálu
je v souladu s požadavky § 89 odst. 3 zákona
č. 127/2005 Sb., neboť kontrolovaná osoba informuje uživatele o rozsahu a účelu jejich
zpracování a rovněž jim nabízí možnost takové zpracování ovlivnit kdykoli změnou nastavení
cookies v prohlížeči uživatele, přičemž tyto podmínky naplňuje kontrolovaná osoba tím, že
postupuje v souladu s čl. 12 – 13 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 5 „právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“
Kontrolující hodnotili také plnění povinností správce ve smyslu čl. 15 nařízení (EU)2016/679
tj. právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.
Kontrolovaná osoba uvedla, že jí byla doručena jediná žádost (a to v období před vstupem
nařízení (EU) 2016/679 v účinnost) na přístup k osobním údajům, a to žádost J. K., jejíž vyřízení
kontrolovaná osoba doložila (příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020).
Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení čl. 15 nařízení (EU) 2016/679

Kontrolní zjištění č. 6 „odpovědnost správce“
Kontrolující dále hodnotili odpovědnost správce ve smyslu čl. 24 odst. 1 nařízení (EU)
20126/679 „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“.
Kontrolovaná osoba v rámci kontroly předložila dokument Balanční test cookies
– příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020.
V rámci Balančního testu kontrolovaná osoba zároveň určila Rizikové oblasti:
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Dále kontrolovaná osoba v dokumentu Balanční test uvádí účely užívání cookies:
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Vnitřní předpisy
Kontrolovaná osoba v rámci kontroly dokumentovala procesy pro zpracování osobních údajů
v
a obecná technicko-organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů, a
to prostřednictvím Směrnice o ochraně osobních údajů (včetně níže uvedených příloh),
platnost od 25. 5. 2018 (příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020). Stanoveny jsou
Směrnicí kromě jiného kompetence v oblasti ochrany osobních údajů; vymezení jednotlivých
pojmů; úkony, které je nutné provést před zpracováním osobních údajů; úkony, které je nutné
provádět v rámci procesu zpracování osobních údajů; práva subjektů údajů; bezpečnostní
opatření – pseudonymizace údajů, hierarchizace přístupových práv, používání silných hesel do
systémů, přehled o osobách provádějících zpracování a přiměřené logování úkonů operátorů,
bezpečnost před útoky zvenčí, šifrování a hashování tam kde je to možné, dodržování
bezpečnostních pravidel a kontrola takového dodržování……, dokladování pokynů externím
zpracovatelům; fyzická bezpečnost, ..; e-mailing.
Čl. 11 Směrnice - zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, stanovení kompetencí
a úkolů pověřence a povinností osob podílejících se na zpracování osobních údajů při
spolupráci s pověřencem.
Dále ve Směrnici uvedeno ustanovení o zpracování osobních údajů zaměstnanců; ohlašování
porušení zabezpečení; zálohování údajů; provádění průběžných kontrol při dodržování
povinností jednotlivých zaměstnanců při práci s osobními údaji nebo při zpracování osobních
údajů….; poskytování osobních údajů orgánům veřejné správy.
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Přílohami Směrnice jsou:
Příloha č. 1 Evidence zpracování osobních údajů
Příloha č. 2 Evidence technicko-organizačních bezpečnostních opatření
Příloha č. 3 Doložka pro vývoj software – ochrana osobních údajů – stanovuje v rámci tvorby
počítačových programů povinnosti programátorů a přehled bezpečnostních opatření, které
musí počítačové programy obsahovat.
Kontrolující si v rámci Žádosti o součinnost ze dne 5. května 2020, č.j. UOOU-00350/20-12
vyžádali krátký vzorek logů. Kontrolovaná osoba zaslala k Úřadu dne 20. května 2020 vzorky
logů s tím, že uvedla, že logy jsou zajišťovány dvojúrovňově –

Kontrolovaná osoba zároveň doložila (přílohy č.j. UOOU-00350/20-13 ze dne 20. května 2020),
že jsou ve smyslu výše uvedené Směrnice prováděny průběžné kontroly zpracování, ve většině
případů neformálně, e-mailovou korespondencí a osobním jednáním v rámci běžné činnosti
pověřence či specialisty IT bezpečnosti. Kontroly lze rozdělit do tří základních skupin:
a) Preventivní upozorňování na různé bezpečnostní útoky, ke kterým dochází
především v rámci IT infrastruktury, tyto provádí zejména specialista IT
bezpečnosti - doloženo e-mailovou korespondencí ze dne 26. června 2019; 11.
března 2020; 22. března 2020
b) Kontrola správnosti evidence zpracování údajů, k níž dochází průběžně –
doloženo e-mailovou korespondencí ze dne 15. ledna 2020 a 24. ledna 2020
c) Náhodné preventivní kontroly prováděné pověřencem buď na základě podnětu
nebo na základě vlastního neformálního sledování činnosti společnosti –
doloženo e-mailovou korespondencí ze dne 24. ledna 2020, 27. ledna 20208.
dubna 2020. Kontrolovaná osoba uvedla, že tato kontrola ještě nebyla
dokončena.
Kontrolovaná osoba má dále pro zpracování vybraných údajů (pro redakční systém ORIS)
technicko-organizační bezpečnostní opatření specifikována v dokumentu Evidence technickoorganizačních opatření, ev. č.
(příloha č.j. UOOU00350/20-5 ze dne 12. února 2020) – z dokumentu vyplývá základní specifikace zpracování;
chráněné hodnoty; užívaná bezpečnostní opatření -
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Dále kontrolovaná osoba v rámci kontroly předložila Směrnici č. 7 Informační a komunikační
technologie, platnou od 25. 5. 2018 (příloha č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020) a
požadavky na každého zaměstnance, který při plnění pracovních povinností přichází do styku
s VT, IS, počítačovou sítí a RT, stanoveny jsou touto Směrnicí rovněž povinnosti a odpovědnosti
zaměstnanců v úseku ICT. Jedná se o soubor technicko-organizačních opatření, týkající se
informačních a komunikačních technologií: kromě jiného se Směrnice týká provozu osobních
počítačů; serverů; SW; požadavků na SW z hlediska zpracování osobních údajů; datové
počítačové sítě; archivace a zálohování; údržby VT; ….; povinnosti správců ICT; povinnosti
uživatele; monitorování. Čl. 9.6 jsou stanovena pravidla pro zpracování osobních údajů v SW
systémech operátory. Kontrola dodržování této Směrnice je stanovena čl. 10.
Kontrolovaná osoba má dále přijat Pokyn o standardizovaných postupech pro případ zjištění
narušení ochrany (osobních údajů) v
(platnost od 1. 4. 2019), (příloha č.j. UOOU00350/20-5 ze dne 12. února 2020), Pokynem jsou stanoveny

Součástí Pokynu je formulář Evidence bezpečnostního incidentu, ev. č.

Kontrolovaná osoba jako přílohu č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020 doložila ETICKÝ
KODEX zaměstnanců mediální skupiny
– zásady etického chování v mediální skupině
– Kodex stanovuje povinnosti zaměstnanců dodržovat právní předpisy kromě jiného i
interních předpisů společnosti mediální skupiny
týkající se zejména pracovních
povinností zaměstnanců….
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Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností kontrolované osoby uložené ji jako správci
osobních údajů dle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť má přesně stanovené
postupy zpracování osobních, kontrolovaná osoba dodržuje zásadu zpracování osobních
údajů ve smyslu čl. 5 bodu 1 písm. f) nařízení 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 7 „zpracovatel“; „společní správci“
Ve smyslu čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2016/679 je „zpracovatelem fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro
správce“.
Kontrolovaná osoba v rámci průvodního dopisu k č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února
2020 uvedla, že jí není známa skutečnost, že by jimi zajišťované cookies byly využívány třetími
stranami. Jak dále uvedla kontrolovaná osoba: „Třetí strany, které vystavují cookies využívané
přímo naší společností, jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů a nemohou tedy využívat
tyto cookies (resp. údaje z nich získané) k vlastním účelům“. Kontrolovaná osoba zároveň
uvedla, že v rámci stránek
jsou umisťovány také tzv. cookies třetích stran, nad
nimiž nemá kontrolovaná osoba kontrolu. Údaje získané z takových cookie jsou využívány
společnostmi, které je v rámci zejména reklamních ploch či měření návštěvnosti umísťují, a
kontrolovaná osoba nad nimi nemá kontrolu. Jedinými dvěma výjimkami jsou:
d)
se sídlem
kde se kontrolovaná osoba
domnívá, že pro část zpracování jsou společně s tímto sdružením v postavení
společných správců (dále viz str. 39-40 tohoto protokolu o kontrole);
e)
(dále viz str. 40
tohoto protokolu o kontrole).
Kontrolující se dále zabývali tím, zda jsou pro účast zpracovatelů na předmětném zpracování
splněny podmínky ve smyslu čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, dle kterého lze využít
pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a
organizačních opatření směřujících k zajištění souladu s požadavky citovaného nařízení.
Zapojení dalších zpracovatelů na straně zpracovatele je pak dle čl. 28. odst. 2 nařízení (EU)
2016/679 možné pouze s předchozím svolením správce. Činnost zpracovatelů se dále musí
řídit smlouvou, jejíž parametry jsou definovány v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679.
Ohledně ostatních tzv. cookies třetích stran je vztah s jejich „vydavateli“ dle kontrolované
osoby obecně regulován pouze všeobecnými smluvními podmínkami kontrolované osoby,
konkrétně čl. III odst. 2 Všeobecné obchodní podmínky společnosti
(příloha č.j.
UOOU-00350/20-5 ze dne 12. února 2020):
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„V případě, že reklamy budou využívat prvky umožňující sledování chování uživatele (cookies
apod.) či zpracovávají osobní údaje, je zadavatel plně odpovědný za soulad takové reklamy a
zpracování získaných údajů s právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 a zákonem
127/2005 Sb., a je správcem takových údajů. Vydavatelství nezískává pro zadavatele žádné
souhlasy se zpracováním osobních údajů či užitím výše uvedených prvků, ledaže by to bylo
zvlášť písemně dohodnuto……“.
Kontrolovaná osoba v rámci kontroly uvedla, že spolupracuje s níže uvedenými společnostmi,
přičemž doložila příslušné smlouvy:
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Kontrolující v rámci kontroly vyžádali od kontrolované osoby doložit plnění čl. 5. výše uvedené
Smlouvy, resp. Dodatku č. 1, tj. že je zpracovatel povinen se řídit při zpracování osobních údajů
pokyny správce. Kontrolovaná osoba uvedla, že pokyny jsou prováděny e-mailovou
korespondencí, resp. k tomu určeným systémem Zendesk společnosti. Pro ukázku zaslala
kontrolovaná osoba pokyn z roku 2019 týkající se cookies (příloha č.j. UOOU-00350/20-13 ze
dne 20. května 2020 ze dne 16. dubna 2019 (přehled cookies, které sbírá systém SAS).
se sídle
systému

, dodavatel
) – Smlouva upravuje úlohu
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se sídlem
–
dodavatel systému
a to na základě Dodatku k uzavřené smlouvě upravující
zpracování osobních údajů, tato bezpečnostní opatření odpovídají požadavkům nařízení
GDPR a jsou s nimi v souladu, uzavřené dne 30. prosince 2019. Jedná se o Dodatek ke Smlouvě
uzavřené dne 1. listopadu 2018. Předmětem zpracování je využívání systému
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dodavatel systému
kontrolovaná osoba doložila Podmínky
zpracování údajů prostřednictvím služby
, jedná se o smlouvu uzavřenou mezi
společností
a
zákazník) o poskytování zpracovatelských služeb
(zpracovatelem pro
. je společnost
. V rámci Smlouvy je

Příloha č. 1 Předmět a podrobnosti zpracování údajů (doba trvání zpracování; povaha a účel
zpracování; druhy osobních údajů; kategorie subjektů údajů).
Příloha č. 2 Bezpečnostní opatření - datové centrum a zabezpečení sítě (datová centra; sítě a
přenos); přístup a kontroly lokality (kontroly lokality, kontrola přístupu); údaje (ukládání,
izolování a ověřování údajů, disky vyřazené z provozu a směrnice pro likvidaci disků);
zabezpečení pracovníků; zabezpečení dílčích zpracovatelů.
se sídlem
na základě Dodatku
k uzavřené smlouvě upravující ochranu osobních údajů uzavřeného dne 30. května 2018
(poskytování marketingových konzultací), jedná se o Dodatek ke Smlouvě o spolupráci
uzavřené dne 25. 5. 2016, přičemž se Dodatek vztahuje na všechny v budoucnu objednané
služby, nebude li sjednáno jinak, a to
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se sídlem
na základě Smlouvy o poskytnutí
služby (, uzavřené dne xxx. 2017; předmětem Smlouvy je poskytnutí
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Společné správcovství
se sídlem
na základě
Smlouvy o spolupráci při zpracování osobních údajů, uzavřené dne 24. 1. 2020 (příloha č.j.
UOOU-00350/20-6 ze dne 12. února 2020, obě strany spolupracují na základě členství ve
sdružení CPEx na distribuci bannerové reklamy a poskytování dalších služeb ze strany sdružení
CPEx. V souvislosti se Smlouvou ze strany sdružení CPEx dochází ke shromažďování
zpracovávání údajů získaných prostřednictvím cookies a případně dalších síťových
identifikátorů (dále jen „Údaje“). CPEx dle Preambule bodu C) CPEx zpracovává Údaje pro
svoje účely a je tak samostatným správcem Údajů ve smyslu GDPR, zároveň však
využívá údaje pro cílení reklamy na svých webových stránkách pro své zákazníky (dále jen
„Cílení“)., přičemž za tímto účelem využívá též Údaje.

a to pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy
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se sídlem
– Smlouva o účasti ve výzkumu
(poskytování služby
, příloha
č.j. UOOU-00350/20-7 ze dne 12. února 2020. Předmětem Smlouvy je závazek SPIRu
způsobem a v termínech stanovených v této Smlouvě a jejích přílohách provádění Výzkumu
sledovanosti/návštěvnosti Média Provozovatele Média;

Příloha č. 2 – Rozsah dodávaných modulů výsledku výzkumu - výsledky měření návštěvnosti a
sociodemografie webových stránek
Příloha č. 3 – Metodika
měření návštěvnosti internetu
Příloha č. 6 – Pravidla užití datových výstupů projektů SPIR odběratelem
Dále kontrolovaná
osoba odkázala na podrobnosti
tohoto
systému na

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících kontrolované osobě z čl. 28
nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 8 „záznamy o činnostech zpracování“
Ve smyslu čl. 30 odst. 1 nařízení (EU 2016/679 „každý správce a jeho případný zástupce vede
záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá“, kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná
osoba vede záznamy o zpracování osobních údajů v interním systému
, záznamy jsou
zpracovány ve formě evidenčních formulářů obsahujících balanční testy pro externí systémy,
pro vlastní cookies ve formě jednotného formuláře, viz přílohy č.j. UOOU-00350/20-5 ze dne
12. února 2020 – Evidence zpracování osobních údajů (správce).
Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.
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Kontrolní zjištění č. 9 „jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“
Ve smyslu čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679 „Správce a zpracovatel jmenují
pověřence pro ochranu osobních údaj, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný
subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí“.
Kontrolou bylo zjištěno, že Kontrolovaná osoba jmenovala pověřence pro ochranu osobních
údajů.
Kontrolou nebylo zjištěno

porušení čl. 37

odst. 1

nařízení (EU)

2016/69.

IV. Poučení o opravném prostředku

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat
kontrolnímu orgánu 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 inspektorka nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení,
vyřídí je předsedkyně Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení.

Protokol o kontrole je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude doručeno,
formou stejnopisu společnosti
se sídlem
, druhé vyhotovení bude založeno jako originál s podpisem kontrolujících
v kontrolním spisu č.j. UOOU-00350/20. V tomto spisu jsou rovněž založeny všechny podklady
uvedené ve sběrném archu kontrolního spisu pod pořadovým číslem 1-13.

V. Podpisová doložka
Otisk
úředního
razítka
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Kontrolující:
(dokument podepsán elektronicky)
PaedDr. Jana Rybínová
………………………

………………………

jméno a příjmení

JUDr. Michal Jelínek

podpis

pověřený
zaměstnanec Úřadu

……………………….
jméno

(dokument podepsán elektronicky)

……………………………………..
podpis
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