AKTU¡LNÃ

»eöi, nenechte si
öacovat soukromÌ!
Na nebezpeËÌ zneuûÌv·nÌ osobnÌch ˙daj˘ a registr˘ obyvatel ve vöech
oborech lidsk˝ch ËinnostÌ opÏt upozornili odbornÌci na ochranu soukromÌ,
kte¯Ì se seöli letos v z·¯Ì na konferenci v australskÈm Sydney. Varovali
svÏt p¯ed p¯Ìliönou horlivostÌ vytv·¯et datab·ze lidÌ nap¯Ìklad podle
biometrick˝ch znak˘. N·sledky by pr˝ mohly b˝t pro lidstvo tragickÈ.
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AMERIKA VERSUS EVROPA
Jako červená nit se konferencí vinulo
téma zpracovávání biometrických znaků do
centrálního registru. Zkušenosti s otiskem
palce ruky ve starých občanských průkazech starší generace už jednou měla.
„Tenkrát se ovšem nejednalo o nic vážného, protože otisk palce sloužil k identifikaci vytipovaného člověka, podezřelého ze
spáchání trestného činu,“ vysvětluje Neuwirt. Moderní doba však umožňuje, aby
jakékoli informace o dalších tělesných znacích – například o oční duhovce či sítnici,
ušních boltcích, chůzi, otiscích dlaně či
prstů, DNA, tkáních, slinách nebo exkrementech – umožnily dokonale identifikovat kohokoli a kdekoli na celé zeměkouli.
Rozdíl je pouze v tom, zda se data o těle,

Rada Evropy na podzim 2002 vytyËila
poûadavek na vytvo¯enÌ transparentnÌch a jednoznaËn˝ch z·sad pro kontrolu chov·nÌ zamÏstnanc˘ zamÏstnavateli a dohled nad jejich poötou.
ZAMĚSTNÁNÍ NENÍ OTROCTVÍ

modifikovaná do jazyka počítače, použijí
pouze na verifikaci – to znamená k ověření
totožnosti, nebo ke konkrétní identifikaci
jednotlivce. Právě kvůli citlivosti otázky se
také v současné době hodně diskutuje
o tom, jaký biometrický údaj budou mít
evropské pasy. Evropané jsou totiž v otázce ochrany osobních údajů mnohem opatrnější než Američani, kteří byli a jsou
i s ohledem na smutné zkušenosti s teroristickým útokem 11. září 2001 mnohem
náchylnější dát své soukromí tzv. k dispozici.
„V Americe vůbec neexistuje zákon
o ochraně osobních údajů. Z toho důvodu
není tento stát bezpečný,“ podotkl předseda
Úřadu.

Čtyři sta čtyřicet odborníků na ochranu
osobních údajů a soukromí, včetně hlav
úřadů pro ochranu osobních údajů z třiceti
pěti států nepochybně znovu mělo na paměti, jaké neštěstí přinesl Holandsku centrální
registr obyvatel, který nacistům za 2. světové války zjednodušil proces vyhlazování
Židů v zemi. A to v té době ještě neexistovaly moderní informační technologie!
Předseda Úřadu pro ochranu osobních
údajů Karel Neuwirt, který se za Českou
republiku konference zúčastnil, říká, že
v novodobé historii se podobná zkušenost
několikrát opakovala, naposledy v jugoslávském konfliktu. Kvůli zneužití statistické či
jiné evidence mohou v nedemokratických
zemích umírat lidé i v dalších letech a desetiletích.

kdo třeba ví, že v současné době existuje jenom ve zdravotnictví na
třicet registrů! Už jsme nejednou upozorňovali na to, že je třeba
přesně a v dostatečné právní síle nastavit pravidla pro jejich provozování.“

⁄¯ad se znepokojenÌm
zaznamen·v·, jak ochrana osobnÌch ˙daj˘ b˝v·
lehkomyslnÏ obÏtov·na
(obdobnÏ jako i jinÈ atributy lidsk˝ch pr·v)
z·jmu jin˝ch.
PŘENAIVNÍ ČEŠI
Pracovníci Úřadu se shodují v tom, že
obyvatelé České republiky – hlavně starší
generace – si nedokážou chránit své soukromí.
„Ale to je obecně problém všech lidí, kteří
žili v totalitních režimech a byli zvyklí
o sobě kdykoli a kdekoli podávat velice
podrobné informace,“ vysvětluje Neuwirt.
Za nešťastný zvyk vidí praxi všude uvádět
rodná čísla.
„Rodná čísla, od doby jejich vzniku, automaticky uvádíme, aniž bychom si uvědomili, že tento číselný kód je klíč k trezoru
našich osobních údajů. Přes rodné číslo se
dostanete do řady registrů a evidencí. MáloPODNIK¡NÕ V PRAXI 28/2003

Chatrné povědomí Čechů o svých právech na ochranu soukromí
zneužívají také zaměstnavatelé, kteří si osobují právo vědět o svých
pracovnících všechno. Neuwirt tvrdí, že na to nárok nemají. „Okamžikem, kdy člověk vstupuje do budovy, kde pracuje, se nevzdává
veškerého svého soukromí. Nemůže se úplně odříznout od svého
rodinného života. Každý na svém pracovišti musí být respektován
také jako soukromá osoba.“
Předseda Úřadu si myslí, že ve chvíli, kdy se spustí první soudní
kauzy o zneužívání osobních údajů, začnou si zaměstnavatelé uvědomovat, že musí umět nastavit pro své zaměstnance dostatečně
jasná pravidla a sami se kontrolovat v tom, jaké mantinely pro své
zaměstnance stanovili.
„Není možné, aby dal podnikatel svému obchodnímu zástupci
mobilní telefon bez upozornění, jak ho smí anebo nesmí využívat
pro soukromé účely, a pak prozváněl čísla, kam jeho zaměstnanec
volal mimo pracovní dobu.“

Vyv·ûen˝ p¯Ìstup k z·kladnÌm lidsk˝m
pr·v˘m je nekompetentnÏ zesmÏöÚov·n a arogantnÏ p¯ehlÌûen. P¯Ìkladem
je postup Ministerstva zdravotnictvÌ
p¯i zavedenÌ p¯Ìletov˝ch karet v r·mci
prevence proti epidemii SARS.
AROGANTNÍ ÚŘADY A ZDRAVOTNÍCI
Oblast sociálních služeb a zdravotnictví je podle komisařů ukázkovým příkladem toho, jak by se s citlivými daty rozhodně zacházet nemělo.
„Upozorňujeme ředitele nemocnic, aby jejich zaměstnanci v žádném případě nedávali po telefonu informace o hospitalizovaných
osobách. Pokud chce někdo například vykrást byt člověku, o kterém
se ví, že je kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu hospitalizován, není nic jednoduššího, než si zavolat do nemocnice a tam se
poptat, dokdy si dotyčný v nemocnici pobude. Ochotné pracovnice
mu to po telefonu rády sdělí, a to už je špatně.“
Za příklad neprozíravosti českých úřadů udává kritickou situaci
v době povodní. Radnice zpočátku ochotně poskytovaly informace
o postižených občanech i s tím, kde je jejich bydliště a kde v současné chvíli bydlí v náhradním přístřeší. „Podařilo se nám však
úředníky rychle přesvědčit, aby zbrzdili v detailech a nezveřejňovali všechno.“
Za velký pokrok v ochraně soukromí občanů považuje přístup
Policie ČR v situacích, kdy jsou ohroženy životy lidí. Pokud dnes
hovoří o obětech silničních havárií nebo jiných neštěstí, již nesdělují identifikující informace.
PODNIK¡NÕ V PRAXI 28/2003

ÑKaûd˝ na svÈm pracoviöti musÌ b˝t respektov·n takÈ jako
soukrom· osoba,ì ¯Ìk· Karel Neuwirt, p¯edseda ⁄¯adu pro
ochranu osobnÌch ˙daj˘

Z·kon Ë. 101/2000 Sb., v platnÈm
znÏnÌ, se Ëasto st·v· z·minkou p¯i
nekorektnÌm Ëi nekompetentnÌm jedn·nÌ s obËany na ˙¯adech ñ nap¯Ìklad
v souvislosti s uplatÚov·nÌm z·kona
o evidenci obyvatel a rodnÈm ËÌsle.
Za vrchol úřednické bezohlednosti a ignorance soukromí uvádí
Neuwirt případ jednoho odborného učiliště. „Tato záležitost je nyní
v šetření. Jedná se o případ, kdy pracovníci vzdělávací instituce
žádali dotazníkem informace tak citlivého charakteru, na které by
mohl mít nárok tak jedině psycholog,“ kroutil hlavou nad praktikami českých úředníků Neuwirt. ●
ALENA GÉBLOVÁ
FOTO: JIÿÕ JELÕNEK
PRAMEN: ⁄OO⁄
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