Aplikace eRouška je v pořádku, zjistili ochránci dat po půlroce
Aplikace eRouška podle Úřadu pro ochranu osobních údajů není z pohledu uchovávání citlivých dat
problematická. Vyplývá to z čerstvých závěrů šetření úřadu. Od spuštění druhé verze aplikace uběhlo
už více než půl roku.
Úřad pro ochranu osobních údajů se zabýval aplikací eRouška hned několikrát. Poprvé hned loni v
dubnu, kdy stát představil první verzi aplikace. Ta byla podle úřadu problematická, kritizovala ji
například tehdejší ředitelka úřadu Ivana Janů.
„Například aplikaci eRouška v mobilu nemám. Hraje v tom roli i strach o mé osobní údaje,“
vysvětlovala v rozhovoru pro Radiožurnál. Podobně se vyjádřil její nástupce Josef Kaucký, který
projekt označil za nebezpečný.
V polovině loňského roku se následně objevila nová verze eRouška 2.0. Ta nově vyhodnocovala
přítomnost a sílu signálu Bluetooth. Záznam o kontaktu s jiným telefonem se pak ukládal přímo do
telefonu uživatele, nikoliv do sdílené databáze. V záznamu nebyla obsažena geografická poloha a
nedá se z něj dešifrovat, kdo se kde a kdy pohyboval.
K tomu, že nová verze aplikace není problematická, nakonec minulý týden došli i ochránci dat.
„ÚOOÚ nemá v současné době poznatky ani stížnost nasvědčující tomu, že by aplikace vážným
způsobem porušovala zásady ochrany osobních údajů,“ shrnul pro Deník N závěr kontroly mluvčí
úřadu Tomáš Paták.
Aplikaci eRouška 2.0 si od jejího zářijového startu nainstalovalo 1 643 000 lidí. Není jasné, kolik z nich
ji však aktivně využívá. Od začátku jejího fungování do ní vložilo kód celkem 80 tisíc lidí s pozitivním
výsledkem testu, dalších 335 tisíc bylo varováno o rizikovém kontaktu.
Úřad podle něj neobdržel ani žádné důvodné informace o porušování pravidel při zpracování
osobních údajů nebo podněty, na základě kterých by mohl aplikaci šetřit. „Úřad neshledal na základě
vyžádaných podkladů od ministerstva zdravotnictví k celému systému Chytré karantény ve vztahu k
aktuální verzi aplikace eRouška důvod k dalším dozorovým opatřením,“ dodal Paták.
Platí podle něj, že nová verze eRoušky se snaží zajistit ve zvýšené míře anonymitu uživatelů a
dodržuje standardy a přístupy, které byly dohodnuty na celoevropské i světové úrovni.
„Uvedené vyjádření k aplikaci eRouška nevylučuje další dozorové kroky Úřadu, neboť Úřad je příslušný
prověřit každou jednotlivou součást zpracování údajů občanů v rámci protiepidemických a
mimořádných opatření, která stát provádí,“ dodává Paták.
Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla postoj úřadu vítá. „Názor ÚOOÚ je důležitý.
Aplikaci eRouška 2.0 jsme od začátku postavili tak, aby byla úplně anonymní,“ řekl Deníku N.
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