SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU GLOBAL PRIVACY ASSEMBLY K POUŽITÍ
ZDRAVOTNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY VNITROSTÁTNÍHO A MEZINÁRODNÍHO CESTOVÁNÍ
Neoficiální překlad pořízený ÚOOÚ
ÚŘADY PRO OCHRANU DAT A SOUKROMÍ VYZDVIHUJÍ VÝZNAM ZÁMĚRNÉ OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI SDÍLENÍ ZDRAVOTNÍCH ÚDAJŮ PRO VNITROSTÁTNÍ NEBO
MEZINÁRODNÍ CESTOVNÍ POŽADAVKY BĚHEM PANDEMIE COVID-19
Okolnosti
Vlády po celém světě zavádějí opatření k zastavení šíření COVID-19, přičemž zároveň plánují
návrat k plné hospodářské a společenské aktivitě překračující hranice. Pro mnoho
vnitrostátních nebo mezinárodních cestujících to představuje sdílení zdravotních informací,
jako je negativní výsledek testu na COVID-19 nebo potvrzení o očkování, coby předpoklad pro
uskutečnění cesty. V návrhu jsou také digitální „zdravotní pasy“ a „zdravotní kódy“.
Potenciální sdílení těchto zdravotních údajů v masovém měřítku přeshraničně a celou řadou
organizací nemá obdoby. Digitální technologie umožňují činit tak rychle a rozsáhle. Byť tyto
kroky snad mohou být odůvodněny ochranou veřejného zdraví, může a mělo by být sdílení
těchto citlivých informací uskutečňováno způsobem chránícím soukromí. Technologie přináší
jak rizika, tak možnosti vybudovat ochranu jednotlivců. Inovace může kráčet ruku v ruce
s ochranou soukromí.
Od počátku pandemie radili členové Global Privacy Assembly vládám, soukromým podnikům,
charitám a nevládním organizacím ohledně navrhování a vývoje systémů umožňujících
zpracování osobních zdravotních dat způsobem nejlépe chránícím soukromí. Toto prohlášení
si klade za cíl doplnit úsilí vyvinuté na národní nebo regionální úrovni a přispět k pozitivnímu,
koordinovanému přínosu pro ochranu soukromí na mezinárodní úrovni, který zohlední
společné globální zásady ochrany osobních údajů a soukromí, včetně záměrné a standardní
ochrany osobních údajů (privacy by design and default).
Vytváření důvěry veřejnosti prostřednictvím ochrany soukromí
Aby jednotlivci měli důvěru ve způsob, jakým jsou zdravotní údaje zpracovány pro účely
cestování, musí být ujištěni, že: s jejich daty je nakládáno bezpečně; požadovaná data nejsou
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nadbytečná; k dispozici jsou jasné a přístupné informace umožňující porozumět, jak budou
data použita; existuje konkrétní účel zpracování; data nebudou uchovávána déle, než je
nezbytné.
Výkonný výbor Global Privacy Assembly připomíná, že zatímco data a technologie mohou být
významnými pomocníky v boji s pandemií COVID-19, jsou jim vlastní určitá omezení a mohou
pouze podpořit účinnost ostatních opatření v oblasti veřejného zdraví a musí být součástí
komplexní strategie v oblasti veřejného zdraví k boji s pandemií. Jakékoli opatření přijaté
vládou nebo úřady pro boj s COVID-19, které zahrnuje zpracování osobních údajů, se musí
řídit zásadou účinnosti, nezbytnosti a proporcionality.1
Výkonný výbor Global Privacy Assembly proto naléhá na vlády a jiné organizace odpovědné
za zpracování zdravotních údajů pro účely mezinárodního cestování, aby vzaly v úvahu a
věnovaly náležitou pozornost následujícím zásadám, v nichž se promítají společné globální
principy a praxe ochrany osobních údajů:
•

•

•

•

Zpracování zdravotních údajů jako předpoklad mezinárodního cestování lze
ospravedlnit ochranou veřejného zdraví, avšak zvážení rizik pro soukromí na samém
počátku je velmi důležité.
Zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů (privacy by design and default)
by měly být zabudovány do návrhu jakéhokoli systému, aplikace nebo ujednání o
sdílení dat týkajícího se zpracování zdravotních údajů pro účely mezinárodního
cestování. Formální a komplexní posouzení vlivu na soukromí jednotlivců ještě před
zahájením jakéhokoli zpracování je nejlepší metodou, jak zajistit, že zásady záměrné
ochrany osobních údajů budou skutečně uplatněny a hrozící rizika náležitě zmírněna.
Organizace by měly v této věci vyhledávat poradenství u dozorových úřadů pro
ochranu dat a soukromí nebo konzultovat jejich vodítka.
Osobní údaje shromažďované, používané nebo zpřístupňované se záměrem zmírnit
dopady COVID-19 z hlediska veřejného zdraví vyžadují jasně definovaný účel. Tento
účel by v širokém kontextu opatření v oblasti veřejného zdraví měl být konkrétní.
Osobní údaje nesmí být použity způsobem nekompatibilním s tímto účelem.
Všechny organizace musí vykonávat činnost za příslušného a náležitého zákonného
dozoru a musí zajistit, že budou zdravotní údaje zpracovávat, jen bude-li to nezbytné
a přiměřené.

•

1

https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2020/10/FINAL-GPA-Resolution-on-PrivacyDataProtection-Challenges-Arising-in-the-Context-of-Covid-19-Pandemic-EN.pdf
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•

•

•

•

•

•
•

Práva na ochranu osobních údajů zranitelných jednotlivců, kteří nemusí být schopni
používat elektronická zařízení nebo k nim mít přístup, musí být chráněna a měla by být
zvažována alternativní řešení zajišťující, aby tito jednotlivci nebyli diskriminováni.
Obdobně by měla být chráněna práva na ochranu osobních údajů těch, kteří z důvodu
věku, možných zdravotních rizik nebo jiných okolností nemohou být očkováni.
Jednotlivci by měli být informováni o tom, jak jsou jejich data používána, kým a pro
jaký účel. Přitom musí být poskytnuty jasné a přístupné informace zohledňující
zeměpisnou, kulturní a jazykovou různost lidí, kteří chtějí cestovat.
Organizace by měly shromažďovat od jednotlivců nebo z jiných zdrojů jen minimum
zdravotních informací, které je nezbytné pro jejich příspěvek k ochraně veřejného
zdraví.
Uplatněná opatření by měla cílit na rizika související s přímým sdílením informací ze
zdravotních záznamů za účelem cestování – přístupy podle zásady záměrné ochrany
osobních údajů mohou zahrnovat vzájemně propojené systémy řízení identit a
zpracování na úrovni přístrojů.
Kybernetické bezpečnostní riziko jakýchkoli digitálních systémů nebo aplikací musí být
řádně posouzeno s plným zřetelem k rizikům v kontextu globálních hrozeb, která
mohou povstat od jiných aktérů.
Organizace by měly pečlivě zvážit dobu uchování dat a stanovit časový plán uložení pro
bezpečný výmaz informací poté, co už nebudou dále potřeba.
Do tvorby těchto systémů by měly být zabudovány doložky o ukončení (sunset clauses)
předpokládající trvalý výmaz těchto dat nebo databází a uznávající, že rutinní
zpracování zdravotních informací souvisejících s COVID-19 na hranicích může přestat
být nezbytné, jakmile pandemie skončí. Tyto doložky by také měly být pravidelně
přezkoumávány, aby bylo zajištěno, že zpracování zůstane po dobu pandemie
nezbytné a přiměřené.

