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

*UOOUX00EMA36*
Čj. UOOU-05087/20-8
Praha 15. března 2021

Protokol o kontrole
Kontrolní orgán:
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7
Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z 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 ustanovením § 50 odst. 1 a § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 110/2019, o zpracování osobních
údajů, dále ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a ze zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.
Kontrolující:
PhDr. Petr Krejčí – inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, číslo průkazu 096
JUDr. Jana Kosobudová – pověřená zaměstnankyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, číslo
služebního průkazu 143420675, na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu osobních
údajů ke kontrole ze dne 10. listopadu 2020
Kontrolovaná osoba:
XXXXXX v a XXXXXX, příspěvková organizace, se sídlem XXXXXX, IČ: XXXXXX
Místo provedení kontroly:
Sídlo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Předmět kontroly:
Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených Nařízením 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), a zákonem č. 110/2019 Sb.,
při zpracování osobních údajů osob vstupujících do sídla XXXXXX a XXXXXX, příspěvkové
organizace, zabezpečeného k tomu určenými prostředky, resp. bezpečnostním systémem
v souvislosti s účastí na projektu „Bezpečná škola“ se zaměřením zejména na biometrickou
identifikaci subjektů údajů.
Zahájení kontroly:
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Kontrola byla zahájena Oznámením o zahájení kontroly ze dne 15. prosince 2020, čj. UOOU05087/20-4, doručeným kontrolované osobě dne 16. prosince 2020.
Poslední kontrolní úkon:
Vyhodnocení kontrolovanou osobou dne 8. ledna 2021 doručených podkladů k předmětu
kontroly, čj. UOOU-05087/20-7.
1) 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. Výpis z kontrolního plánu pro rok 2020 pod č. 8, čj. UOOU-05087/20-1. 1 list.
2. Pověření předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kontrole ze dne 8. prosince
2020, čj. UOOU-05087/20-2. 1 list.
3. Příprava kontroly – návrh řešení, ze dne 8. prosince 2020, čj. UOOU-05087/20-3. 2 listy.
4. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 15. prosince 2020 doručené dne 16. prosince 2020,
čj. UOOU-05087/20-4. 4 listy.
5. Datovou zprávou dne 16. prosince 2020 zaslaná žádost kontrolované osoby o prodloužení
termínu pro předložení podkladů ke kontrole z důvodu rozhodnutí ministra školství
o prodloužení vánočních prázdnin, čj. UOOU-05087/20-5. 2 listy.
6. Datovou zprávou zaslaná odpověď kontrolované osobě, v níž bylo vyhověno žádosti
o prodloužení termínu pro předložení podkladů ke kontrole ze dne 17. prosince 2020,
s přihlášením se do datové schránky dne 28. prosince 2020, čj. UOOU-05087/20-6. 1 list.
7. Datovou zprávou dne 8. ledna 2021 doručeny kontrolovanou osobou „Zpracované
podklady pro kontrolu v souvislosti se zpracováním osobních údajů“, čj. UOOU-04349/207. 3 listy +1 příloha (20 listů):
7.1. Ochrana osobních údajů s platností od 25. května 2018. 7 listů;
7.1.1. Katalog osobních údajů, analýzy zpracování osobních údajů. 2 listy;
7.1.2. Vzor informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. 1 list;
7.1.3. Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance. 1 list;
7.1.4. Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících
s ochranou osobních údajů. 2 listy;
7.1.5. Žádost o přístup k informacím. 1 list;
7.1.6. Přehled zpracovávaných osobních údajů. 1 list;
7.1.7. Žádost o opravu/doplnění osobních údajů. 1 list;
7.1.8. Žádost o výmaz osobních údajů. 1 list;
7.1.9. Žádost o omezení zpracování osobních údajů. 1 list;
7.1.10. Záznam o incidentu zpracování OÚ. 1 list;
7.1.11. Dohoda o mlčenlivosti nepedagogických pracovníků. 1 list.

2) Kontrolní zjištění:
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A. Zjištěný stav věci
1. Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu Úřadu pro ochranu osobních údajů
doručením oznámení o zahájení kontroly dnem 16. prosince 2020 ve střední škole a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pod názvem XXXXXX a XXXXXX, příspěvková
organizace, v souvislosti se zpracováním osobních údajů žáků, rodičů a dalších osob
vstupujících do školského zařízení v rámci akce Bezpečná škola (vyhlášená v roce 2016), kdy
součástí tohoto projektu mělo být využití biometrické identifikace žáků; se zaměřením na
dodržení zásad zpracování a realizaci práv subjektu údajů podle 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 se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále ve spojení zejména se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
2. V rámci předmětu kontroly v souvislosti s používanou technologií, resp. zabezpečovacího
zařízení u vstupu do budovy školy a vzdělávacího centra v rámci akce „Bezpečná škola“, bylo
zjišťováno, zda je zpracování osobních údajů vstupujících osob do prostor školy
a vzdělávacího centra prováděno zákonným způsobem za dodržení všech zákonných
povinností správce, se zaměřením na biometrickou identifikaci těchto subjektů údajů.
3. XXXXXX a XXXXXX, příspěvková organizace (dále také „kontrolovaná osoba“ nebo „škola“)
je právnickou osobou vykonávající činnost škol a školských zařízení v pozici střední školy a
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zapsanou v rejstříku škol, jejímž
zřizovatelem je XXXXXX, XXXXXX XXXXXX. Hlavní činností školy je čtyřleté, šestileté
přírodovědné a osmileté gymnázium a Krajského vzdělávacího centra další vzdělávaní
pedagogických pracovníků.
4. V právních vztazích vystupuje kontrolovaná osoba svým jménem, může nabývat práv
a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Statutárním orgánem
je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel.
5. Kontrolovaná osoba má vlastní webové stránky na www. XXXXXX.cz. Ve veřejné části
informuje zejména o svých identifikačních a kontaktních údajích a z důvodu transparentnosti
o své činnosti, včetně Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech
souvisejících s ochranou osobních údajů. Dále informuje takto: „Na základě krizového
opatření č. 200, která přijala vláda ČR dne 26. února 2021, pokračuje výuka na gymnáziu pro
všechny obory a třídy distančním způsobem. Povoleny jsou individuální konzultace a konání
komisionálních zkoušek. Pro všechny osoby (starší 15 let), které se individuálních konzultací
a komisionálních zkoušek budou účastnit, platí výjimka z obecného zákazu pohybu mimo
okresy, je však potřeba se prokázat písemným dokladem (účel cesty) nebo čestným
prohlášením.
6. Do neveřejné části z webové stránky www. XXXXXX.cz se může přihlásit konkrétní její
uživatel přes přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). V této části informuje škola
o důležitých skutečnostech pouze registrovaného uživatele, kterému jsou sdělovány údaje,
které se ho bezprostředně týkají a nemohou být z hlediska ochrany osobních údajů
zveřejněny ve veřejné části webové stránky.
7. Vzhledem k Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení
nouzového stavu do 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, která
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prodloužila nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), které bylo vyhlášeno pod
č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
jejím usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326, včetně prodloužení k témuž datu s drobnými
změnami a doplněními i všech dalších vyhlášených nouzových stavů a krizových opatření
s tím spojených, nebylo za daného stavu Úřadem pro ochranu osobních údajů v souvislosti
s oznámením o zahájení kontroly nařízeno ústní jednání a místní šetření v sídle kontrolované
osoby.
8. Vzhledem k tomu, že daná opatření stále trvají, resp. Vláda za účelem předcházení šíření
onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení
odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění
COVID19 s účinností ode dne 1. března 2021 do 21. března 2021 vyhlášením usnesení vlády
č. 196 ze dne 26. února 2021 omezila volný pohyb osob na území České republiky, a tím
zakázala všem osobám opustit území okresu; a na místní šetření v rámci kontroly Úřadu pro
ochranu osobních údajů se nevztahuje žádná z uvedených výjimek, přičemž kontrolující jsou
vázáni lhůtami pro ukončení kontroly, nelze než danou kontrolu vykonat bez nařízeného
ústního jednání a místního šetření, s upozorněním na odpovědnost kontrolované osoby
za sdělení pravdivých tvrzených skutečností tak, jak je sdělila ve svém vyjádření a nebo
je zveřejnila na své webové stránce, resp. jsou zapsaná ve veřejném rejstříku.
9. Úřad pro ochranu osobních údajů v rámci kontrolního zjišťování vycházel tedy z veřejně
dostupných zdrojů, včetně webové stránky kontrolované osoby a zejména z písemného
sdělení/vyjádření, doplněné o podklady, o něž kontrolovaná osoba opírala svá tvrzení. Cílem
kontroly bylo zdokumentovat stav zpracovávaných osobních údajů zaměřených
na biometrickou identifikaci subjektů údajů u vstupu do budovy školy a zejména jakým
způsobem je zajištěna ochrana soukromí, resp. zpracování těchto biometrických údajů,
případně i dalšími třetími osobami v postavení společných správců nebo správce
a zpracovatel anebo zpracovatel a další zpracovatel tak, jak byl Úřad pro ochranu osobních
údajů upozorněn, s ohledem na ochranu žáků i personálu před možnými incidenty,
vandalismus a krádežemi, na možnost využití takovéto formy komplexního zabezpečení
školských zařízení.
10. Kontrolovaná osoba tak byla v souvislosti s doručeným Oznámením o zahájení kontroly
ze dne 15. prosince 2020 vyzvána, aby se k předmětu kontroly vyjádřila a doložila ke svým
tvrzením podklady, přičemž jí bylo po celou dobu trvání kontroly umožněno rovněž upřesnit
všechny poskytnuté informace, které byly v tomto kontrolním zjištění zohledněny.
11. Kontrolovaná osoba se vyjádřila přímo ve svém podání „Zpracované podklady pro
kontrolu v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ ze dne 8. ledna 2021, a odkázala
na předložené podklady takto:
12. Kontrolovaná osoba usoudila z dotazů, které byly kontrolním orgánem předloženy
ke zpracování, že kontrolní orgán byl vybaven nepřesnou informací o rozsahu a funkčnosti
bezpečnostního systému užívaného u kontrolované osoby vztahující se k projektu „Bezpečná
škola“. Škola však užívá bezpečnostní systém pouze ve formě souboru kamer s možností
monitoringu i záznamu. Evidence osob vstupujících do budovy není propojena
s bezpečnostním systémem a souvisí výhradně s pořizováním dat pro elektronickou třídní
knihu. Vztahuje se tedy pouze na žáky a zaměstnance školy. Proto bylo pro kontrolovanou
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osobu obtížné odpovědět na dotazy, které předjímaly propojení obou systémů s vedením
evidence osob vstupujících do budovy v souvislosti s bezpečnostním systémem.
13. Ve škole trvá jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož údaje byly sděleny
Úřadu pro ochranu osobních údajů dopisem ze dne 16. května 2018. Jeho jméno a příjmení
je zveřejněno na webu školy dle požadavků čl. 37 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů a dle Pokynů týkajících se pověřenců pro ochranu osobních údajů vydaných
skupinou WP29 pod číslem WP 243, bod 2.6.
Jmenovaný pověřenec si plní své povinnosti a splňuje podmínky článku 37 až 39 Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, což doložil kontrolované osobě certifikátem Certificate –
EU GDPR DPO č. PCE ATO 172361422, vydaném společností Tayllorcox následně zápisem
v registru pověřenců pro ochranu osobních údajů vedeném Komorou pověřenců pro ochranu
osobních údajů pod XXXXXX, a dále 5letou praxí v oblasti ochrany osobních údajů.
Korespondence se subjekty údajů probíhá písemnou formou.
14. Vstup do budovy školy je zabezpečen kamerovým systémem obsahujícím čtyři
bezpečnostní kamery napojené na centrální server, kde je ukládán záznam. Tyto kamery jsou
nasměrovány následovně:
1) kamera vrátník: vnější kamera u dveří napojená na systém vzdáleného otevírání dveří;
2) kamera hlavní vchod: vnější kamera zabírající vchod do budovy;
3) hlavní dveře: vnitřní kamera monitorující vstup do budovy;
4) 1 NP D: vnitřní kamera monitoruje vstupní „halu“ školy.
Celkově kamerový systém sestává z 29 kamer; z čehož je 11 vnitřních a 18 venkovních.
U vstupu do budovy jsou umístěny RFID čtečky, které kromě otevření dveří evidují na základě
unikátního čísla čipu i osobu vstupující do budovy (výlučně jsou to zaměstnanci nebo žáci
školy) a takto pořízená data jsou zpracovávána v systému Bakaláři jako zdroj pro
elektronickou třídní knihu. Pro identifikaci jsou užívány studentské/učitelské identifikační
průkazy s bezkontaktním čipem.
15. Novým systémem lze označit jen soubor kamer ve škole instalovaných v roce 2019. Jeho
zakoupení bylo iniciováno Krajským úřadem XXXXXX na základě studie ze dne 22. června
2016. V rámci projektu došlo pouze k doplnění nebo upgrade již existujícího bezpečnostního
kamerového systému, který byl ve škole zprovozněn v roce 2008. K této aktualizaci dal
podnět XXXXXX.
16. V rámci systému nejsou evidovány osoby vstupující do budovy školy a není požadováno
žádné vyplňování dalších povinných údajů u vstupu. Kamerový systém je instalován
za účelem identifikace osob v souvislosti s určitým druhem chování. Záznam je tedy užíván
pouze v situaci, kdy vznikne určitá mimořádná situace násilné povahy nebo dojde ke zcizení
či poškození majetku. Pro evidenci osob vstupujících do budovy není záznam možno použít.
Prostřednictvím této technologie se zpracovávají pouze videozáznamy. Počet dotčených
osob lze odhadovat na cca 2000 (žáci, zaměstnanci, rodiče, klienti Krajského vzdělávacího
centra, jiní návštěvníci školy).
17. Na pokyn zřizovatele se škola stala účastníkem projektu „Zabezpečení škol a školských
zařízení zřizovaných XXXXXX, jež je spolu s projektem STOP násilí na školách – prevence
kriminality“ (poskytovateli škola vypověděla smlouvu pro neplnění povinností vyplývajících
ze smlouvy) součástí projektu „Bezpečná škola“.
18. V souvislosti s tímto projektem škola spolupracovala s pověřencem pro ochranu osobních
údajů, který v září 2019 vypracoval hodnotící stanovisko kamerového systému na škole
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(v návaznosti a Pokyn 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím video zařízení
ze dne 10. července 2019 vydaným Evropským sborem). Škole bylo doporučeno,
aby zredukovala záběr kamerového systému; následně bylo demontováno 11 vnitřních
kamer, identifikovaných jako neodůvodněný zásah do svobod subjektu údajů. O žádná další
rozhodnutí se škola neopírá.
19. V návaznosti na Usnesení č. XXXXXX z 1. jednání XXXXXX uskutečněného mimo řádný
termín dne 25. listopadu 2016, jež pozastavuje realizaci projektu „Bezpečná škola“ včetně
přípravy a administrace zadávacích řízení, škola splnila usnesení.
20. Vyšším cílem užívání systému je zvýšení bezpečnosti osob a ochrana majetku správce.
Záznam je uložen po dobu 72 hodin, pak je automaticky přemazáván novými záznamy.
Přístup k záznamům má pouze správce budov a administrátor počítačové sítě školy.
Osobní údaje související se vstupem do budovy jsou zpracovávány v uvedeném systému
napojenému na elektronickou třídní knihu. Náhodní návštěvníci nebo zákazníci Krajského
vzdělávacího centra nejsou u vstupu evidováni. Záznam elektronické třídní knihy je ukládán
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, po dobu 20 let.
21. Bezpečnostní kamerový systém je používán ke zvýšení bezpečnosti ve škole. Údaje se
nesdružují s žádnými dalšími evidencemi. Škola postupuje podle platné legislativy a všechny
sdělované informace, včetně informací na webu jsou pravdivé.
22. Kontrolovaná osoba má odloučené pracoviště na adrese XXXXXX se stejným režimem,
jako je v jejím sídle.
23. Škola nedisponuje zabezpečovacím zařízením pro vstup do budovy. Je vybavena pouze
elektronickým dveřním systémem, který je ovládán buď evidovanou čipovou kartou, nebo
vzdáleně z kanceláře školy.
24. Výběr systému pro zabezpečení školy (kamerový systém) byl vybrán XXXXXX. Škola do
tohoto výběru nebyla zapojena.
25. Škola nemohla poskytnout foto zabezpečovacího zařízení – škola nemá zabezpečovací
vstupní zařízení, mohla by poskytnout pouze foto čtečky čipových karet pro elektronickou
třídní knihu.
26. Právním základem pro zpracování osobních údajů v kamerovém systému je ochrana
životně důležitých zájmů subjektu údajů (ochrana zdraví) dle článku 6 odst. 1 písm. d), resp.
oprávněný zájem správce (ochrana majetku) dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Právním
základem pro zpracování osobních údajů v elektronické třídní knihy – zákon č. 561/2004 Sb.,
školský zákon dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Žádné externí osoby do systému
nevstupují.
27. V případě kamerového systému může subjekt údajů v případě nesouhlasu
se zpracováním osobních údajů vznést námitku klasickou cestou. Pak by bylo možno smazat
z kamerového systému záznamy pořízené v době, kterou subjekt údajů uvede ve své žádosti,
za předpokladu, že nebude známo žádné provinění, jež by vyžadovalo využití záznamu jako
důkazního materiálu pro správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení. Nesouhlas
se zpracováním osobních údajů v systému elektronické třídní knihy není připuštěn vzhledem
k zákonné povinnosti evidence docházky.
28. Do procesu užívání bezpečnostního systému nevstupuje žádný zpracovatel. Jsou pouze
dohodnuté firmy, které zajišťují servis systému. Jejich úkolem není zpracování dat.
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29. Legitimita úmyslu zpracovávat osobní údaje ve stanoveném rozsahu je silně ovlivněna
zájmem XXXXXX na realizaci projektu „Bezpečná škola“. Vlastní snaha školy byly ponechat
pouze nejnutnější kamery zabírající zejména vstupy do budovy. Původní krajský projekt
představoval 43 kamer, 18 vnějších a 25 vnitřních. Na popud školy byl celkový počet kamer
redukován, avšak ani stávající stav nelze vnímat jinak, než že si jej více přeje zřizovatel, než
škola sama.
30. Systém je chráněn heslem a přístupovými právy, samotný server je umístěn
v zamykatelné kanceláři a v době uzavření školy je chráněn bezpečnostním systémem
(pohybová čidla).
31. Osoby, jejichž vstupy jsou evidovány (žáci a zaměstnanci) jsou informováni o zpracování
údajů o vstupech v dokumentech školy (např. školní řád). Informace o monitoringu prostoru
kamerovým systémem je umístěna již u vchodu na pozemek školy (u vstupní brány a na plotě
školy).
32. Osobní údaje ze čteček čipových karet u vchodu do budovy jsou přenášeny do systému
v reálném čase (tedy prostřednictvím automatické sběrnice dat. Data jsou zpracována
okamžitě, aby v rámci elektronické třídní knihy měl vyučující reálné informace o přítomnosti
žáků. V případě odchodu žáka ze školy (návštěva lékaře apod.) je průchod přes vchodové
čidlo ihned zaznamenáno do systému. Účast rodičů na třídních schůzkách není předmětem
evidence.
33. Data z evidence příchodů a odchodů jsou v rámci elektronické třídní knihy vyučujícím
verifikována. Případné závady jsou řešeny okamžitě.
34. Vnitřní fungování systému je předmětem obchodního tajemství dodavatele a není škole
známo, jaké toky dat přesně probíhají mezi čtečkou a elektronickou třídní knihou.
35. Dosud nedošlo k případu, kdy by byly údaje o vstupujících osobách zpřístupněny.
36. Informace jsou poskytovány na webu školy a v rámci Školního řádu, zaměstnanci jsou
pravidelně školeni.
37. Zprostředkovatelská smlouva není uzavřena s žádným subjektem.
38. Nejsou k dispozici žádné protokoly a rozhodnutí týkající se šetření kontrolních orgánů.
39. Škola dosud neobdržela žádný požadavek související s uplatněním práv subjektů údajů
dle článku 15 až 18 GDPR. Neobdržela ani žádné upozornění na nezákonnost zpracování.
40. Osobní údaje v listinné podobě jsou uchovávány vždy v uzamykatelných kancelářích,
do kterých má přístup pouze řízený okruh zaměstnanců (učitelů). Následně jsou umístěny do
zabezpečené školní spisovny. Skartace je prováděna protokolárně přesně stanovenými
postupy. Zabezpečení elektronických dat je řízeno zejména prostřednictvím přístupových
jmen a hesel v kombinaci s přidělenými přístupovými právy. Tento systém je standardní pro
školy v České republice, a tedy jej lze vnímat jako adekvátní.
41. Zaměstnanci školy mají nastavený přístup do aplikace Bakaláři podle svého pracovního
zařazení tak, aby mohli pracovat jen s údaji nezbytnými pro výkon svojí funkce (sekretářka,
správce docházkového systému, učitel, třídní učitel, výchovný poradce, školní psycholog,
zástupce ředitele, ředitel, správce sítě, administrátor sítě).
42. Studie, na základě, které byl kamerový systém navržen, byla zpracována v roce 2016,
proto nemohlo být zpracováno posouzení vlivu dle obecné metodiky z roku 2020.
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43. Kontrolované osobě byla dána možnost se ke všem skutečnostem týkajícím se předmětu
kontroly vyjádřit, uplatnit v průběhu zjišťování skutečností námitky, upřesnit předané
informace nebo doplnit o další skutečnosti rozhodné pro vydání protokolu o kontrole, což
kontrolovaná osoba využila, a všechny skutečnosti tak, jak byly zjištěné, byly zaznamenány
do spisu a využity jako podklad pro vypracování protokolu o kontrole. O předložené
podklady se opírají veškerá v tomto protokolu uvedená kontrolní zjištění.
B. Porovnání zjištěného stavu věci s relevantním ustanovením 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 se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
44. K článku 2 a článku 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Podle věcné a místní působnosti uvedené v článku 2 a článku 3 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, podle nichž se nařízení vztahuje v daném případě zejména na zcela nebo
částečné automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch
osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny a nevztahují
se na ně v článku 2 odst. 2 vyjmenované výjimky, a takového zpracování osobních údajů
souvisí zejména s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v Unii, resp. v České
republice, spadá kontrolovaná osoba pod působnost Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů.
45. K článku 4 odst. 1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Podle odst. 1) tohoto článku se pro účely tohoto nařízení rozumí „osobními údaji“ 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.
Bylo zjištěno, že je kontrolovaná osoba správcem osobních údajů dětí, žáků, studentů,
pedagogických pracovníků (účastníků vzdělávacích akcí, seminářů apod.), rodičů a ostatních
osob vstupujících do budovy sídla kontrolované osoby přes zabezpečovací zařízení k tomu
určeným, (týkající se kamerového systému s on-line přenosem u vstupu) nebo ze seznamů
(třídní kniha) vedených na základě nutnosti plnit zákonné podmínky týkající se vzdělávacího
systému. Nebylo zjištěno, že by byla správcem biometrických údajů a využívala biometrickou
identifikaci žáků u vstupu do budovy školy, neboť u kontrolované osoby nedošlo k realizaci
projektu “Bezpečná škola“, na jejímž základě by zpracovávala biometrické údaje osob
vstupujících do objektu.
Kontrolovaná osoba tedy zpracovává osobní údaje v rozsahu tak, jak je v tomto protokolu
o kontrole uvedeno.

46. K článku 4 odst. 2) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
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Pro účely tohoto nařízení 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.
Kontrolovaná osoba jako správce osobních údajů dětí, žáků, studentů, pedagogických
pracovníků (účastníků vzdělávacích akcí, seminářů apod.), která plní své zákonné povinnosti,
tím, že na základě shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, ukládání, vyhledávání,
používání, sdílení a likvidování osobních údajů, a to v daném případě zejména související
se zabráněním vstupu do budovy školy pro neoprávněné osoby, pokud zpracovává osobní
údaje z kamerového systému, dochází u nich k automatickému přemazávání novými daty,
nejsou-li použity pro účely jejich využití ze zákonných důvodů.
Nebylo však zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje subjektů údajů
s použitím biometrické identifikace subjektů údajů u vstupu do budovy. To, že kamerový
systém snímá biometrické údaje neznamená automaticky jejich zpracování kontrolovanou
osobou, pokud k němu fakticky nedochází, jestliže je užíván primárně pro potřeby
elektronické třídní knihy. K biometrické identifikaci subjektu údajů, tedy ke zpracování
biometrických údajů z kamerového systému dochází až v souvislosti s identifikací
konkrétního pachatele incidentu orgány k tomu určenými (státní zastupitelství, Policie ČR,
správní orgán).
47. K článku 4 odst. 7) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Pro účely tohoto nařízení se rozumí „správcem“ 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
jmenování.
Pro účely plnění zákonných povinností kontrolovanou osobou, je kontrolovaná osoba
v rozsahu zpracovávaných osobních údajů dětí, žáků, studentů, pedagogických pracovníků
(účastníků vzdělávacích akcí, seminářů apod.), rodičů a ostatních osob vstupujících
do budovy sídla kontrolované osoby jejich správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů. Kontrolovaná osoba však není správcem osobních údajů subjektů údajů
týkající se biometrické identifikace subjektů údajů související s účastí na projektu „Bezpečná
škola“.
48. K článku 4 odst. 8), odst. 9) a odst. 10) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Pro účely tohoto nařízení se rozumí „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,
a „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány
veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu
s právem členského státu, se za příjemce nepovažují, zpracování těchto osobních údajů
těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů
v souladu s účely zpracování. „Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem,
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zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna
ke zpracování osobních údajů.
U kontrolované osoby nebylo zjištěno, že by pro zpracování osobních údajů využila v rozsahu
předmětu kontroly, případně pro zpracování osobních údajů z kamerového systému
zpracovatele, nebo že by v této souvislosti došlo k předání osobních údajů příjemci či jiné
osobě (třetí straně).
49. K článku 4 odst. 11 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Pro účely tohoto nařízení se rozumí „souhlasem“ subjektu údajů jakýkoliv svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením
či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
Kontrolovaná osoba nezpracovává biometrické údaje subjektů údajů v rozsahu předmětu
kontroly, k němuž by byl informovaný souhlas potřeba, aniž by tím nemuselo být vyloučeno
porušení zákona s ohledem na nezbytnost zpracování údajů pouze k účelu jejich zpracování.
Daný souhlas není třeba ani v případě zpracování osobních údajů podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) nebo z kamerového systému za dodržení povinností s tím souvisejících, zejména plníli kontrolovaná osoba informační povinnost a jsou-li osobní údaje náležitě zabezpečené.
50. K článku 5 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným
a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“), shromažďovány
pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem,
který je s těmito účely neslučitelný, přitom další zpracování pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle
čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“). Osobní
údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro
který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“), dále přesné a v případě potřeby
aktualizované, přitom musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které
jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně
vymazány nebo opraveny („přesnost“). Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující
identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou
zpracovávány, přitom lze osobní údaje uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných
technických a organizačních opatření požadovaných obecným nařízením s cílem zaručit práva
a svobody subjektu údajů („omezení uložení“). Osobní údaje musí být zpracovávány
způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí
vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).
Správce odpovídá za dodržení uvedených zásad a musí být schopen toto dodržení souladu
doložit („odpovědnost“).
Kontrolovaná osoba má vypracovaný vnitřní předpis, směrnici č. S2301/02 „Ochrana osobních
údajů“ s platností od 25. 5. 2018, v níž uvádí, že při práci s osobními údaji se všichni
zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami: Zákonností – zpracování osobních údajů
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je prováděno vždy pouze na základě určitého právního základu; Korektností – správně použití,
přesné, společensky bezvadné; Transparentností – všechny informace o ochraně osobních
údajů určené subjektu údajů jsou stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané
za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků; Účelovým omezením –
shromažďování osobních údajů je možné jen za jasně stanoveným účelem; Minimalizací
údajů – nepracovává se více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné; Přesností –
zpracovávané osobní údaje musí být přesné; Omezeným uložením - osobní údaje jsou
uloženy jen po dobu nezbytně nutnou; Integritou a důvěrností – náležité zabezpečení
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením; Odpovědností správce – škola má zavedena vhodná technická
a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno
v souladu s nařízením EU.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zásad podle článku 5 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
51. K článku 6 odst. 1. a článku 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon):
V souladu s článkem 6 odst. 1. tohoto nařízení je zpracování zákonné pouze, pokud je splněna
nejméně jedna z podmínek uvedených pod písm. a) až f) tohoto odstavce a pouze
v odpovídajícím rozsahu, přičemž podmínkou podle písm. a), b) a c) tohoto odstavce je,
že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů; zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů; a zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje. Podmínkou podle písm. e) je, že zpracování je nezbytné pro splnění úkolů
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
Podmínkou podle písm. f) je, že 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. Podmínka podle písm. f) se netýká zpracování prováděného
orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
Podle Směrnice číslo S2301/02 „Ochrana osobních údajů“ s platností od 25. května 2018
se mohou osobní údaje ve škole zpracovávat pouze na základě v ní uvedeného relevantního
právního základu, a pokud je vyžadován souhlas subjektu údajů, musí být informovaný,
korektní a písemný a škola je povinna získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů
zahájí, přičemž je povinna jej po celou dobu zpracování prokázat. Pro získání a evidenci
souhlasů se zpracováním osobních údajů je využíván školní systém Bakalář.
V rámci zjištěných a kontrolovanou osobou tvrzených skutečnostech lze považovat
u zpracování osobních údajů z kamerového systému za zpracování nezbytné k danému účelu
s doloženým odůvodněným oprávněným zájmem správce, tedy zejména k ochraně života,
zdraví a majetku žáků a pedagogických pracovníků.
Kontrolovaná osoba postupuje při zpracování osobních údajů zejména žáků podle obecně
platných právních předpisů, zejména zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ostatními
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vnitřními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů subjektů údajů, a to za uplatnění
zejména také zásady minimalizace a zásady proporcionality, v souladu s účelem, pro které
byly shromážděny.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů z kamerového systému nemůže být
nezbytnost zpracování pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby, uvedený kontrolovanou osobou, neboť článek 6 odst. 1 písm. d) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů se vztahuje dle charakteru tohoto právního titulu za uvedených
podmínek např. na poskytovatele zdravotních služeb.
V souvislosti s předmětem kontroly nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala
osobní údaje subjektů údajů vyplývající z její činnosti nad rámec jí ze zákona stanovených
úkolů, takže ke zpracování osobních údajů tak, jak bylo zjištěno, má právní důvod.
U kontrolované osoby se tak bude z obecného hlediska jednat s ohledem na rozmanitost
činností o zákonné zpracovávání osobních údajů primárně podle článku 6 odst. 1. písm. c)
a písm. f), a dále také podle článku 6 odst. 1. písm. b) a písm. a) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
52. K článku 9 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Zakazuje se zpracovávat osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství
v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální
orientaci fyzické osoby, s výjimkou taxativně uvedených případů. Podle článku 9 odst. 2 písm.
b) lze zpracovávat tyto zvláštní kategorie osobních údajů, je-li zpracování nezbytné pro účely
plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního
práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem
Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž
se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů.
Pokud kontrolovaná osoba zpracovává dle Směrnice S2301/02 „Ochrana osobních údajů“
„citlivé údaje“, jedná se o údaje o zdravotním stavu dítěte nebo zaměstnance školy, mentální
omezení (poruchy učení apod.), specifické stravovací plány související se zdravotním stavem,
filozofickým nebo náboženským přesvědčením, popis rodinného prostředí žáka. Škola si je
vědoma, že nevhodná práce s citlivými údaji může mít nepříznivý vliv na dotčené osoby,
proto škola zpracovává tyto údaje pouze v nezbytném rozsahu a dbá ve zvýšené míře o jejich
zabezpečení. Zpracování těchto údajů získaných od subjektů údajů vyplývá z činnosti
kontrolované osoby, která se řídí obecně platnými právními předpisy.
Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala zvláštní kategorie osobních údajů
v rozsahu předmětu kontroly, tedy v souvislosti s biometrickými údaji, a proto neporušila
zákaz zpracování těchto osobních údajů podle článku 9 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.

53. K článku 12 odst. 1. a odst. 3. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
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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
článku 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.
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých
opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení
žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí
prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém
prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže
subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytne se informace v elektronické
formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádal o jiný způsob.
Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba poskytuje subjektům údajů informace o zpracování
jejich osobních údajů na webové stránce www. XXXXXX.cz.
O tom, že má kontrolovaná osoba přijatá opatření, aby poskytla subjektu údajů stručným,
transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných
a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace o zpracování jeho osobních údajů,
zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti, odkázala kontrolovaná osoba
na vnitřní předpis upravující zpracování osobních údajů: „Ochrana osobních údajů“.
Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba neplnila informační povinnost tak, jak jí
ukládá článek 12 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
54. K článku 13 a článku 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, v daném
případě zejména od žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, poskytne správce
v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace uvedené v článku 13. Jestliže
osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů informace
uvedené v článku 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Kontrolovaná osoba má vlastní webové stránky na www. XXXXXX.cz. Ve veřejné části
informuje stručným srozumitelným způsobem zejména o svých identifikačních a kontaktních
údajích a z důvodu transparentnosti o své činnosti, včetně Informace o zpracování osobních
údajů a poučení o právech souvisejících s ochranou osobních údajů. Do neveřejné části
z webové stránky www. XXXXXX.cz se může přihlásit konkrétní její registrovaný uživatel přes
přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). V této části informuje škola o důležitých
skutečnostech pouze registrovaného uživatele, kterému jsou sdělovány údaje, které se ho
bezprostředně týkají a nemohou být z hlediska ochrany osobních údajů zveřejněny
ve veřejné části webové stránky.
Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s ochranou
osobních údajů lze dohledat na webové stránce kontrolované osoby (ve veřejné a neveřejné
části), včetně pravidel a rozsahu zpracovávaných osobních údajů, ve Školním řádu, v ročních
Výročních zprávách, a ve vnitřním předpise – směrnici č. S2301/02 „Ochrana osobních údajů“
s platností od 25. května 2018, obsahující obecné zásady pro zpracování osobních a citlivých
osobních údajů, právní titul, způsoby ochrany osobních údajů a vyřizování a zpracování
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žádostí z uplatněných práv subjektů údajů, prevenci a výchovu k ochraně osobních údajů,
zabezpečení výpočetní techniky, záznamy o činnostech zpracování, ohlašování případů
porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, postupy řešení incidentů a jejich
hlášení, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, způsoby řešení porušení
povinnosti mlčenlivosti, dobu uložení osobních údajů a způsob jejich likvidace.
Také z podkladů předložených kontrolovanou osobou (7.1.) není pochyb, že by nebyly
subjekty údajů (žáci a pedagogičtí pracovníci) informováni o zpracování jejich osobních údajů.
Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba neplnila povinnosti ve smyslu článku 13 a článku
14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
55. K článku 15 až 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a § 20 zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, doplnění
neúplných údajů, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování,
právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
a správce má povinnost vůči všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny oznámit
jim veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou
případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, pokud je splněn jeden z důvodů uvedených pod písm. a) až f) tohoto
článku. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem
na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických
opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů
žádá, aby vymazal veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Ustanovení
článku 17 odst. 1. a odst. 2. se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: pro výkon práva
na svobodu projevu a informace; pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování
podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu
provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89
odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně
ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.
Při vyřizování žádostí subjektů údajů postupuje kontrolovaná osoba v souladu s vnitřními
(interními) předpisy upravující zpracování osobních údajů: „Ochrana osobních údajů“. V této
listině jsou stanoveny postupy pro příjem žádostí subjektů údajů a způsob jejich vyřizování
kontrolovanou osobou.
K uplatněným právům subjektů údajů se vyjádřila kontrolovaná osoba odkazem na Směrnici
č. S2301/02 tím způsobem, že má vypracované podrobné postupy, a to zvlášť u každého
uplatněného práva subjektu údajů zvlášť, tj. u uplatnění práva dle článku 15 – Právo subjektu
údajů na přístup k osobním údajům; u uplatnění práva dle článku 16 – Právo na opravu;
u uplatnění práva dle článku 17 - Právo na výmaz („právo být zapomenut“); u uplatnění
práva dle článku 18 – Právo na omezení zpracování; a u práva vznést námitku dle článku 21.
I když chybí postup při uplatnění práva na přenositelnost údajů podle článku 20, lze očekávat
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obdobný postup kontrolované osoby, jako u ostatních uplatněných práv, zejména
v případech přechodu žáka na jinou školu, a že této postup bude doplněn.
V daném případě nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba neplnila povinnosti uvedené
v článku 17 až článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
56. K článku 24 odst. 1. a článku 25 odst. 2. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným
a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede správce vhodná
technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování
je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby revidována
a aktualizována.
Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně
zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování
nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich
zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnost. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní
údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických
osob.
Osobní údaje jsou tak, jak jsou kontrolovanou osobou uvedeny ve vnitřním předpisu
upravujícím zpracování osobních údajů zabezpečeny standardním technickým
a organizačním opatřením, která odpovídají technické úrovni dostupných prostředků
zabezpečení v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
O tom, že má kontrolovaná osoba přijatá technickoorganizační opatření, aby poskytla
subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem
za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace o zpracování
jeho osobních údajů, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti, odkázala
kontrolovaná osoba na postup vymezený zákonem a na vnitřní předpis „Ochrana osobních
údajů“ – Směrnice č. S2301/02 upravující zpracování osobních údajů, který založila do spisu.
(7.1.1.).
„Informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s ochranou
osobních údajů“ má kontrolovaná osoba zpřístupněnou na webové stránce určené pro
subjekty údajů.
Škola nedisponuje zabezpečovacím zařízením pro vstup do budovy. Je vybavena pouze
elektronickým dveřním systémem, který je ovládán buď evidovanou čipovou kartou, nebo
vzdáleně z kanceláře školy. U vstupu do budovy jsou umístěny RFID čtečky, které kromě
otevření dveří evidují na základě unikátního čísla čipu i osobu vstupující do budovy (výlučně
jsou to zaměstnanci nebo žáci školy) a takto pořízená data jsou zpracovávána v systému
Bakalář jako zdroj pro elektronickou třídní knihu. Pro identifikaci jsou studentské/učitelské
identifikační průkazy s bezkontaktním čipem. Škola užívá bezpečnostní systém u vstupu
do budovy ve formě souboru kamer s možností monitoringu i záznamu, jehož zakoupení bylo
iniciováno Krajským úřadem XXXXXX. Evidence osob vstupujících do budovy není propojena
s bezpečnostním systémem a souvisí výhradně s pořizováním dat pro elektronickou třídní
knihu. Pro evidenci osob vstupujících do budovy není záznam možno použít. V případě
incidentu je kontrolovaná osoba připravena kamerový záznam na vyžádání poskytnout
správnímu orgánu nebo orgánům činným v trestním řízení.
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Pokud tedy kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje v elektronické podobě, nesdružuje
je k jinému účelu, než pro který jsou určeny. U kamerového systému je důvodem ochrana
života a zdraví žáků a pedagogických pracovníků, jejich majetku a majetku školy.
Celý systém je chráněn heslem a přístupovými právy, samotný server je umístěn
v zamykatelné kanceláři a v době uzavření školy je chráněn bezpečnostním systémem
(XXXXXX). Osoby, jejichž vstupy jsou evidovány (žáci a zaměstnanci), jsou informováni
o zpracování údajů v dokumentech školy (např. Školní řád). Informace o monitoringu
prostoru kamerovým systémem je umístěna u vchodu na pozemek školy (u vstupní brány
a na plotě školy).
Osobní údaje ze čteček čipových karet u vchodu do budovy jsou přenášeny do systému
v reálném čase (tedy prostřednictvím automatické sběrnice dat). Data jsou zpracována
okamžitě, aby v rámci elektronické třídní knihy měl vyučující reálné informace o přítomnosti
žáka ve škole. V případě odchodu žáka ze školy (návštěva lékaře apod.) je průchod přes
vchodové čidlo ihned zaznamenán do systému. Účast rodičů na třídních schůzkách není
předmětem evidence. Nejsou zpracovávána žádná data, které nejsou zaznamenána
v Katalogu osobních údajů, resp. v záznamech o činnostech zpracování (7.1.1.), vyjma
kamerového systému, k němuž je dáno doporučení v závěru tohoto protokolu o kontrole.
Podle Směrnice č. S2301/02 „Ochrana osobních údajů“ má škola zpracovaný systém řízené
dokumentace, jehož součástí je Skartační řád školy. Doba uložení a zpracování osobních
údajů se řídí tímto Skartačním plánem. Vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a výběr
archiválií a jejich evidence probíhá v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů.
Pro zajištění ochrany osobních údajů jsou stanovena pravidla pro užívání IT techniky ve škole.
Jedná se o správu, údržbu, ochranu a zabezpečení výpočetní techniky, ochranu
a zabezpečení informačních systémů, dat a software. Ochrana osobních údajů při práci s IT
technickou je zajištěna zejména těmito pravidly a opatřeními:
- Pravidla pro užívání IT;
- Zákazy užívání IT pro jiné než pracovní účely;
- Zákaz instalace nepovoleného software v prostředí školní sítě;
- Ochrana osobních údajů při práci s IT (zejména využívání emailů);
- Školení a písemné poučení zaměstnanců školy;
- Pravidelná kontrola dodržování stanovených pravidel.
Zabezpečení elektronický dat je řízeno zejména prostřednictvím přístupových jmen a hesel
v kombinaci s přidělenými přístupovými právy. Tento systém je standardní pro školy v České
republice, a tedy je považován za adekvátní.
Osobní údaje v listinné podobě jsou uchovávány vždy v uzamykatelných kancelářích, do který
má přístup pouze řízený okruh zaměstnanců (učitelů). Následně jsou umístěny do
zabezpečené školní spisovny. Skartace je prováděna protokolárně přesně stanovenými
postupy. Zaměstnanci školy mají nastavený přístup do aplikace Bakaláři podle svého
pracovního zařazení tak, aby mohli pracovat jen s údaji nezbytnými pro výkon svojí funkce
(sekretářka, správce docházkového systému, učitel, třídní učitel, výchovný poradce, školní
psycholog, zástupce ředitele, ředitel, správce sítě, administrátor sítě).
Tímto způsobem kontrolovaná osoba garantovala, že osobní údaje v listinné a elektronické
podobě má zabezpečeny tak, aby k nim měly přístup jen oprávněné osoby, a že zavedla
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vhodná technická a organizační opatření s přihlédnutím k pravděpodobným rizikům pro
práva a svobody v rozsahu předmětu kontroly dotčených osob, aby zajistila a doložila
zpracování a dostatečné zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle jeho článku 24 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Pokud některé elektronické služby (pro správu sítě), které
si nemůže zajistit sama, zajišťuje externí společnost, jedná se o odbornou firmu, která rovněž
dle smlouvy zaručuje vhodný zabezpečený způsob nakládání s osobními údaji subjektů údajů
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a garantuje, že její elektronický
zabezpečovací systém zabrání neoprávněnému vstupu k datovým nosičům. Písemná smlouva
obsahuje tyto povinné náležitosti: povinnost zpracovávat osobní údaje pouze na základě
doložených pokynů správce; povinnost zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní
údaje zavázaly k mlčenlivosti; povinnost přijmout všechna opatření požadovaná podle článku
32 nařízení (rizika spojená se zpracováním osobních údajů); povinnost dodržovat podmínky
pro zapojení dalšího zpracovatele; povinnost zohledňovat povahu zpracování a být správci
nápomocen, jde-li o žádosti člověka, jehož osobní údaje jsou zpracovávány; povinnost být
správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi vyplývajícími z článku 32 až
článku 36 nařízení (rizika spojená se zpracováním osobních údajů); povinnost v souladu
s rozhodnutím správce osobní údaje vymazat nebo vrátit správci (a zničit kopie); povinnost
poskytovat správci informace potřebné k doložení toho, že byly splněny příslušné povinnosti
a povinnost umožnit správci provádět audity či inspekce.
Obecně kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje v seznamech pro každý okruh
zpracování osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a seznamovaly
se s nimi pouze osoby, které se danou oblastí zpracovávaných osobních údajů zabývají
z hlediska jejich pracovního zařazení, a to zákonným a transparentním způsobem
pro legitimní účel, resp. je zpracovává pouze k účelu, k němuž byly shromážděny, odděleně
od ostatních evidencí. Zpracovávané osobní údaje považuje za přiměřené, relevantní
a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány, resp. se jedná
o nezbytné údaje.
Kontrolovaná osoba garantovala, že uchovává osobní údaje u jednotlivých účelů zpracování
po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnými právními předpisy, přičemž principy
ke stanovené době zpracování má uvedené ve vnitřním předpise.
Zpracování přesných údajů, je tak zajištěno jejich pravidelnou aktualizací (opravou,
výmazem) dle informace či požadavku od samotných subjektů údajů.
S jinou třetí osobou (správcem/zpracovatelem), než uvedla pro správu sítě (7.1. bod 9),
kontrolovaná osoba osobní údaje nesdílí. Kontrolovaná osoba nepředává osobní údaje
subjektů údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Kontrolovaná osoba považuje za dostatečná technická a organizační opatření, aby osobní
údaje nemohly být zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, že ochrana osobních
údajů je dostatečně vhodným způsobem zabezpečena tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů, a to zejména s ohledem na nová pravidla pro
správce osobních údajů stanovená v 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), s účinností od 25. 5. 2018, jehož ustanoveními implementovanými
do právního řádu České republiky se kontrolovaná osoba řídí, a k tomu přizpůsobila svojí
činnost, zejména při zpracování osobních údajů v elektronické podobě, kdy musí být vždy
17/22

dohledatelné kdo, kdy a z jakého důvodu se s nimi mohl seznámit, resp. je měl v dispozici
(tj. zabezpečila logování na neomezeně dlouhou dobu tak, aby bylo dohledatelné nakládání
s osobními údaji konkrétními zaměstnanci) a rovněž zajistila řádnou likvidaci, pomine-li účel
jejich zpracování, a aby tak byla snadněji zjistitelná konkrétní osoba, která případně
neoprávněně zpřístupnila osobní údaje a byl dohledatelný původní údaj, který byl opraven,
změněn nebo vymazán, resp. jakékoliv změny učiněné kontrolovanou osobou v elektronické
podobě mohli být dohledatelné a prokazatelné (kdo, kdy a jakým způsobem), zejména
při ztrátě dat. Kontrolovaná osoba garantovala, že má zajištěné srozumitelné popisy
a postupy při zpracovávání osobních údajů subjektů údajů a že dbá na ochranu soukromí
zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů.
Zpracování a využívání biometrických osobních údajů nebylo u kontrolované osoby
prokázáno.
Kontrolou nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba neplnila svoje povinnosti uvedené
v článku 24 a článku 25 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
57. K článku 30 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Každý správce a jeho případný zástupce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž
odpovídá. Tyto záznamy obsahují všechny informace uvedené v odst. 1 tohoto článku.
Záznamy se vyhotovují písemně, a to počítaje i elektronickou formu.
Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba v rozsahu předmětu kontroly zpracovávala
biometrické osobní údaje, a byla by tudíž povinna vést záznam o této činnosti zpracování.
Záznamy o činnostech zpracování vede kontrolovaná osoba v Katalogu osobních údajů
(7.1.1.). Pokud se týká záznamů o zpracování osobních údajů z kamerového systému, lze
je nepřímo dovodit z jiných obecných podkladů. Pro konkrétní případ kamerového systému
je dáno doporučení v závěru tohoto protokolu o kontrole.
Za daného stavu v rozsahu předmětu kontroly nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba
neplnila povinnosti podle článku 30 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
58. K článku 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu a účelům
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závazným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby
zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně: pseudonymizace
a šifrování osobních údajů; schopností zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost
a odolnost systémů a služeb zpracování; schopnost obnovit dostupnost údajů a přístup k nim
včas v případě fyzických či technických incidentů; procesu pravidelného testování, posuzování
a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění
bezpečnosti zpracování.
Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo
neoprávněný přístup k nim.
Kontrolovaná osoba shromažďuje osobní údaje jak v listinné, tak i elektronické podobě,
přičemž údaje, týkající se žáků a pedagogických pracovníků v souvislosti s vedením
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elektronické třídní knihy a oprávněnosti vstupu do budovy si ponechává pouze v nezbytném
rozsahu k účelu jejich zpracování.
Nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba neměla řádně zabezpečené osobní údaje podle
článku 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
59. K článku 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud
možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže
je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody
fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být
současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. Tato povinnost svědčí i zpracovateli, který
jakmile zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci.
Článek 33 odst. 3 uvádí, jaké údaje musí přinejmenším ohlášení obsahovat.
U kontrolované osoby nebylo zjištěno, případně šetřeno, porušení zabezpečení osobních
údajů, resp. nebyly zjištěné/šetřené nedostatky související s ochranou osobních údajů
subjektů údajů, na jejichž základě by vznikla kontrolované osobě mj. zejména ohlašovací
povinnost podle článku 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a osobní údaje
subjektů údajů – žáků a pedagogických pracovníků má řádně zabezpečené.
Žádný z kontrolních orgánů dosud nezjistil jakákoliv porušení ochrany osobních údajů
v souvislosti s jejich zpracováním u kontrolované osoby.
Kontrolované osobě není známo, že by došlo za její existence, tedy kdy zpracovává osobní
údaje subjektů údajů podle zvláštních zákonů, k mimořádné události, neoprávněnému
vstupu do jakékoliv její databáze (evidence) vedené v elektronické podobě, ke ztrátě listin
obsahujících osobní údaje subjektů údajů, ani jí není známo, že by doklady určené ke skartaci
nebyly někdy v minulosti řádně skartovány či zlikvidovány, resp. bezpečně zničeny, včetně
zdokumentování, případně že by tyto skutečnosti byly v minulosti zjištěné, resp. předmětem
šetření příslušných orgánů.
60. K článku 35 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů si správce vyžádá posudek pověřence pro
ochranu osobních údajů, byl-li jmenován. Podle článku 39 odst. 1. písm. a) Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů patří mezi úkoly, které pověřenec vykonává, poskytování
poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
a monitorování jeho uplatňování podle článku 35.
Obecně má kontrolovaná osoba k ochraně osobních údajů vydané vnitřní předpisy. K jejich
doporučenému doplnění – viz závěr tohoto protokolu o kontrole (odst. V.).
S ohledem na vypracované hodnotící stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů
v návaznosti na Pokyny 3/2019 ke zpracovávání osobních údajů prostřednictvím video
zařízení ze dne 10. července 2019 vydanými Evropským sborem, na jehož základě došlo
ke zredukování počtu kamer demontáží 11 z nich a omezení záběrů ze stávajících kamer
za předpokladu, že nedochází ke zpracovávání biometrických osobních údajů, a kontrolovaná
osoba garantovala odbornou způsobilost tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů,
nebylo zjištěno porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s obecně
platnými právními předpisy.
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Nebylo tedy zjištěno, že by kontrolovaná osoba porušila článek 35 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
61. K článku 37, článku 38 a článku 39 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v případech
a za podmínek uvedených v článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce
nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí
je dozorovému úřadu. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních
údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem
jejich práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Kontrolovaná osoba jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (dále také
„pověřenec“), kterým je XXXX. Informaci o tom, že má jmenovaného pověřence pro ochranu
osobních údajů, kontrolovaná osoba zveřejnila na své webové stránce www. XXXXXX.cz, pod
záložkou „Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících
s ochranou osobních údajů.“ s uvedením emailové adresy XXXXXX a textem: „pro kontakt
ohledně ochrany osobních údajů lze využít i infolinku XXXXXX v pracovní době Školy (po-pá
7:00-15:00).
Údaje o jmenování fyzické osoby pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu
s článkem 37 odst. 1 a odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů sdělila
kontrolovaná osoba v podání ze dne 16. května 2018 doručeném téhož dne Úřadu
pro ochranu osobních údajů pod čj. UOOU-00005/18-2140 vedených v seznamu pověřenců
pro ochranu osobních údajů v rámci plnění povinnosti vůči dozorovému úřadu dle článku 37
odst. 7. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba sdělila dozorovému úřadu jmenování pověřence
a na svých webových stránkách zveřejnila jeho kontaktní údaje, neporušila v tomto rozsahu
článek 37, přičemž nebylo zjištěno ani jiné neplnění povinností dle článku 38 a článku 39
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů jak pověřencem pro ochranu osobních údajů,
tak i kontrolovanou osobou.
Závěr/doporučení/upozornění:
I. Pokud se kontrolou nepotvrdilo v rámci předmětu kontroly využívání či jiné zpracování
biometrických osobních údajů subjektů údajů z důvodu zrušení části projektu „Bezpečná
škola“ v rámci využití biometrické identifikace žáků pro vstup do budovy školy a místo toho
v rámci účasti na projektu „STOP násilí na školách – prevence kriminality“ byly z důvodu
snahy o zvýšení bezpečnosti ve škole pořízeny kamerové systémy do škol XXXXXX, a
s ohledem na vypracované hodnotící stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů, na
jehož základě došlo ke zredukování počtu kamer demontáží 11 z nich a omezení záběrů ze
stávajících kamer, bylo-li vypracováno v návaznosti na Pokyny 3/2019 ke zpracovávání
osobních údajů prostřednictvím video zařízení ze dne 10. července 2019 vydanými
Evropským sborem, ve spojení s GDPR, nebylo zjištěno porušení Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů ve spojení s obecně platnými právními předpisy.
II. Nebylo zjištěno v rámci vymezeného kontrolního zjištění za současného pandemického
stavu, že by kontrolovaná osoba v rámci předmětu kontroly porušila své povinnosti uvedené
v 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
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a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve spojení
se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Dané kontrolní zjištění
s uvedeným právním názorem a doporučeným postupem pro tento konkrétní případ
neznamená, že v rámci principu individuálního posuzování prováděné přímo u kontrolované
osoby, by nemohl být zjištěn jiný výsledek.
III. Za zpracování osobních údajů je vždy zodpovědný správce osobních údajů. Ten má
povinnost zajistit a být schopen doložit, že je zpracování prováděno v souladu s Obecným
nařízením pro ochranu osobních údajů, a to i v případě, pokud byla zpracováním osobních
údajů pověřena jiná osoba. Z hlediska ochrany osobních údajů nemůže být akceptovatelná
argumentace, že „vnitřní fungování systému (pozn.: do něhož se ukládají data),
je předmětem obchodního tajemství dodavatele a není škole známo, jaké toky dat přesně
probíhají mezi čtečkou a elektronickou třídní knihou“. Škola jako správce osobních údajů
je odpovědná za ochranu osobních údajů zpracovávaných dodavatelem použité technologie,
i kdyby byl vybrán zřizovatelem, tj. XXXXXX. Je tedy v jejím zájmu mít o použité technologii
ucelené informace z hlediska zajištěné ochrany osobních údajů u tohoto dodavatele.
IV. V souvislosti s povinností vést záznamy o činnostech zpracování je třeba, aby z důvodu
transparentnosti (jednoznačnosti) si kontrolovaná osoba doplnila do Katalogu osobních
údajů (7.1.1.) záznam o zpracování osobních údajů z kamerového systému, který bude
připravena podle článku 30 odst. 4. Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů
na požádání dozorovému úřadu poskytnout. Záznamy o činnostech zpracování musí
obsahovat informace uvedené v článku 30 odst. 1. písm. a) až g) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Záznamy se vyhotovují písemně, v to počítaje i elektronickou
formu.
V. Z hlediska dodržování povinností správce osobních údajů, nemůže obstát tvrzení
kontrolované osoby, že „Studie, na jejímž základě byl kamerový systém navržen, byla
zpracována v roce 2016, proto nemohlo být zpracováno posouzení vlivu dle obecné
metodiky z roku 2020“. Kontrolovaná osoba je povinna se přizpůsobit platné legislativě
a nemůže odkazovat na postupy podle zrušených předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů), kterými se v minulosti řídila, včetně zohlednění této nové povinnosti
upravené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů ve vnitřním předpise.
VI. Kontrolující předpokládají, že tak, jak má kontrolovaná osoba zpracovaná technicko –
organizační zabezpečení pro obecné či konkrétní činnosti, má zpracovaný i vnitřní předpis
týkající se ochrany osobních údajů z kamerového systému, který by měla rovněž zpřístupnit
v rámci plnění informační povinnosti pro subjekty údajů na své webové stránce, včetně
informace v místě každé kamery nebo souboru kamer o monitorování daného prostoru.
3) Poučení o opravném prostředku:
Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná
osoba podat námitky Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním
zjištěním.
Pokud kontrolující inspektor nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení,
vyřídí je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich
doručení.
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