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1. Úvod 
V posledních letech došlo k rychlému nárůstu dostupnosti a přesnosti technologie 
rozpoznávání tváře. Tato technologie navíc začala tvořit součást on-line a mobilních služeb 
pro účely identifikace, autentizace/verifikace nebo kategorizace jednotlivců. Tato 
technologie, která byla kdysi předmětem sci-fi, je nyní dostupná jak pro veřejné, tak 
soukromé subjekty. Jako příklady jejího užití v rámci on-line či mobilních služeb lze uvést 
sociální sítě nebo výrobu chytrých telefonů.  
 
Schopnost automaticky zachycovat údaje a rozpoznávat tvář z digitálního obrazu již byla 
dříve posuzována pracovní skupinou podle článku 29 v pracovním dokumentu o biometrii 
(WP80) a v nedávno zveřejněném stanovisku č. 03/2012 (WP193) o rozvoji biometrických 
technologií. Rozpoznávání tváře se posuzuje v rámci biometrie, neboť v mnoha případech 
tato technologie pracuje s dostatečnými detaily, které umožňují jednoznačnou identifikaci 
jednotlivce.  
 
Stanovisko č. 03/2012 připomíná: 
 

„[biometrie] umožňuje automatizované stopování, sledování nebo profilování 
osob, a proto má velký potenciální dopad na soukromí jednotlivců a jejich 
práva na ochranu údajů.“  

 
Tento výrok je obzvláště pravdivý v případě rozpoznávání tváře u on-line a mobilních služeb, 
kde může být zachycen obraz jednotlivce (s jeho vědomím nebo bez něj) a následně může 
dojít k jeho předání na vzdálený server pro další zpracování. Služby on-line, jež jsou často 
vlastněné a provozované soukromými subjekty, si již vytvořily rozsáhlou sbírku obrazů, které 
jim poskytli jejich subjekty sami (formou uploadu). V některých případech může dojít k 
pořízení takových obrazů nelegálním způsobem z jiných veřejných stránek. Takovým 
zdrojem může být například caches u internetových vyhledávačů (search engine caches). 
Malé mobilní přístroje s kamerami s vysokým rozlišením svým uživatelům umožňují 
zachycovat obrazy a díky neustálému připojení je v reálném čase umísťovat na on-line 
službu. V důsledku toho jsou uživatelé schopni sdílet tyto obrazy s jinými uživateli nebo 
provést identifikaci, autentizaci/verifikaci nebo kategorizaci za účelem získání přístupu k 
dodatečným informacím o známé či neznámé osobě, se kterou přijdou do styku.  
 
Rozpoznávání tváře u on-line a mobilních služeb tedy vyžaduje zvláštní pozornost pracovní 
skupiny podle článku 29, neboť s použitím této technologie je spojeno mnoho obav, pokud 
jde o ochranu údajů.  
 
Smyslem tohoto stanoviska je posoudit právní rámec a nabídnout vhodná doporučení, která 
by se mohla uplatnit ve vztahu k užívání technologie rozpoznávání tváře v kontextu on-line a 
mobilních služeb. Toto stanovisko je určeno evropským a vnitrostátním zákonodárným 
orgánům, správcům údajů a uživatelům uvedených technologií. Není záměrem tohoto 
stanoviska opakovat zásady, na něž se odkazuje ve stanovisku č. 03/2012. Spíše z nich 
vychází a aplikuje je pro situaci on-line a mobilních služeb.  

2. Definice 
Technologie rozpoznávání tváře není nová. Zároveň existuje mnoho jejích definicí a 
interpretací. Je tudíž užitečné jasně definovat technologii, kterou se toto stanovisko zabývá.  
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Digitální obraz: digitální obraz je dvourozměrné zobrazení v digitální podobě. Nedávné 
pokroky v technologii rozpoznávání tváře ovšem vyžadují, aby byly k statickým i 
pohyblivým obrazům (tj. fotografie a nahrané či live video) ještě přidány obrazy 
trojrozměrné.  
 
Rozpoznávání tváře: rozpoznávání tváře je automatické zpracování digitálních obrazů, která 
zahrnují tváře jednotlivců, za účelem identifikace, autentizace/verifikace nebo kategorizace1 
těchto jednotlivců. Proces samotného rozpoznávání tváře sestává z několika vzájemně 
oddělených dílčích procesů:  
 

a) pořízení obrazu: proces zachycení tváře jednotlivce a převedení do digitální 
podoby (digitální obraz). V rámci on-line a mobilních služeb může být obraz pořízen i 
pomocí jiného systému, např. pořízení fotografie digitálním fotoaparátem a její 
převedení do on-line služby;  
 
b) detekce tváře: proces detekce přítomnosti tváře v rámci digitálního obrazu a 
označení dané oblasti;  
 
c) normalizace: proces, jehož cílem je zahladit variace v oblastech, v nichž byly 
detekovány tváře, např. převedení na standardní velikost, rotace nebo vyrovnání 
rozmístění barev;  
 
d) extrakce rysů: proces izolování a zobrazení opakovatelných a charakteristických 
rysů z digitálního obrazu jednotlivce. Extrakce rysů může být holistická2, zaměřená 
na určité rysy3 nebo kombinace obou metod4. Soubor klíčových rysů může být 
uchován pro pozdější srovnávání v rámci referenční šablony5;  
 
e) registrace: jestliže je to poprvé, co se jednotlivec setkal se systémem rozpoznávání 
tváře, obraz a/nebo referenční šablona mohou být uchovány jako záznam pro pozdější 
srovnávání;  
 
f) srovnávání: proces měření podobností mezi souborem rysů (vzorkem) a souborem 
již registrovaným v systému. Hlavním smyslem srovnávání je identifikace a 
autentizace/verifikace. Třetím účelem srovnávání je kategorizace, která spočívá 
v procesu extrakce rysů z obrazu jednotlivce s cílem klasifikovat jej v rámci několika 
širších kategorií (např. věk, pohlaví, barva oblečení atd.). Není nutné, aby systém 
kategorizace zahrnoval i proces registrace.  

3. Příklady rozpoznávání tváře u on-line a mobilních služeb 
Rozpoznávání tváře může být do on-line a mobilních služeb zahrnuto různými způsoby a za 
různými účely. V souvislosti s tímto stanoviskem se pracovní skupina podle článku 29 
soustředí na několik různých příkladů, jejichž smyslem je poskytnout doplňující kontext pro 
právní analýzu. Tyto příklady se týkají užití rozpoznávání tváře za účelem identifikace, 
autentizace/verifikace a kategorizace.  

                                            
1  Identifikace, autentizace/verifikace nebo kategorizace jsou definovány ve stanovisku č. 03/2012. 
2  Holistická extrakce rysů: matematická prezentace celého obrazu, jako například ta, jež vychází z analýzy 

hlavních komponent. 
3  Extrakce zaměřující se na určité rysy: určení umístění zvláštních rysů tváře, jako jsou oči, nos a ústa. 
4  Taktéž známá jako metoda hybridní extrakce rysů. 
5  Šablona je ve stanovisku č. 03/2012 definována jako „(h)lavní rysy extrahované z hrubé formy 

biometrických údajů (např. rozměry tváře v zobrazení), jež jsou uchované pro pozdější zpracování namísto 
uchování samotných hrubých dat.“ 
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3.1. Rozpoznávání tváře jako prostředek identifikace  
 

Příklad 1: Služba sociální sítě (dále jen „SSS“)6 umožňuje uživatelům přidat ke svému 
profilu digitální obraz. Uživatelé navíc mohou nahrávat obrazy, které tak mohou sdílet s 
jinými registrovanými nebo neregistrovanými uživateli. Registrovaní uživatelé mohou v jimi 
nahraných obrazech manuálně identifikovat jiné jednotlivce (kteří mohou nebo nemusí být 
registrovanými uživateli) a přiřadit jim jmenovku (tag). Tyto jmenovky je možné zobrazit 
prostřednictvím tvůrce jmenovek (tag creator) a sdílet je v širší skupině přátel nebo všech 
registrovaných či neregistrovaných uživatelů. SSS dokáže použít obrazy opatřené jmenovkou 
pro vytvoření referenční šablony u každého registrovaného uživatele a díky technologii 
rozpoznávání tváře pak automaticky navrhuje jmenovky u nově nahraných obrazů.  
 
Takové obrazy jednotlivců, jež jsou veřejně dostupné pro uživatele, by mohly posléze být 
zpřístupněny a uloženy do vyrovnávací paměti internetového vyhledavače. Vyhledávač může 
chtít zvýšit efektivitu svého vyhledávání tím, že umožní uživatelům poskytnout obraz 
jednotlivce, na jehož základě poskytne podobné obrazy a také odkaz na stránku profilu 
daného jednotlivce v rámci SSS. Obraz použitý pro hledání přitom může být zachycen přímo 
kamerou chytrého telefonu.  

 
3.2. Rozpoznávání tváře jako prostředek autentizace/verifikace 
 

Příklad 2: Systém rozpoznávání tváře se používá k nahrazení uživatelského jména/hesla pro 
kontrolu přístupu k on-line nebo mobilním službám nebo přístrojům. Pro registraci se 
využívá kamera přístroje k pořízení obrazu schváleného uživatele přístroje a dále vytvořená 
referenční šablona, která může být uchována přímo v přístroji, nebo poskytována vzdálenou 
on-line službou. Pro získání přístupu ke službě nebo k přístroji se pořizuje nový obraz 
jednotlivce, který se pokouší vstoupit, a ten je porovnán s referenčním obrazem. Přístup je 
poskytnut, jestliže systém vyhodnotí schodu.  
 
3.3. Rozpoznávání tváře jako prostředek kategorizace 
 

Příklad 3: SSS popsaná v příkladu 1 může dát třetí straně, která provozuje on-line službu 
rozpoznávání tváře, koncesi k přístupu do knihovny obrazů. Služba umožňuje zákazníkům 
třetí strany zahrnout technologii rozpoznávání tváře do dalších produktů. Tato další produkty 
mají funkce, které umožňují předkládat obrazy jednotlivců za účelem detekce a kategorizace 
tváří podle stanovených nebo předem definovaných kritérií, např. pravděpodobný věk, 
pohlaví a momentální nálada.  
 
Příklad 4: Herní konzole užívá pohybového ovladače (gesture control system), v rámci 
kterého se detekují pohyby uživatele za účelem ovládání hry. Kamera nebo kamery užívané u 
pohybových ovladačů sdílejí obrazy jednotlivců se systémem rozpoznávání tváře, který 
předvídá pravděpodobný věk, pohlaví a náladu hráčů hry. Údaje, včetně těch, co pochází 
z jiných multimodálních činitelů, poté mohou vést ke změně průběhu hry tak, že herní 
zkušenost uživatele je zintenzívněna, nebo mohou vést ke změně prostředí, které by odráželo 
předvídaný profil uživatele. Podobným způsobem by systém mohl uživatele třídit, aby jim 
mohl povolit/odmítnout přístup k obsahu závislému na věku nebo aby jim mohl uvnitř hry 
zobrazit cílenou reklamu.  

                                            
6  Služba sociální sítě je široce definována ve stanovisku č. 05/2009 o on-line sociálních sítích jako 

„komunikační platforma v on-line prostředí, která jednotlivcům umožňuje připojit se k sítím podobně 
smýšlejících uživatelů nebo takové sítě vytvářet“.  
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4. Právní rámec 
Příslušným právním rámcem pro rozpoznávání tváře je směrnice o ochraně údajů (95/46/ES), 
o které se v této souvislosti diskutovalo ve stanovisku č. 03/2012. Tento oddíl má za cíl pouze 
shrnout právní rámec související s rozpoznáváním tváře u on-line a mobilních služeb, a to na 
základě příkladů uvedených v oddíle 3. Ve stanovisku č. 03/2012 se posuzují i další příklady 
rozpoznávání tváře. 
 
4.1. Digitální obrazy coby osobní údaje 
V momentě, kdy digitální obraz zahrnuje tvář jednotlivce, která je zřetelná a umožňuje jeho 
identifikaci, považuje se za osobní údaj. To bude záležet na několika parametrech, jako 
například kvalita obrazu nebo zvláštní úhel pohledu. Obrazy situací, na kterých jsou 
jednotlivci v dálce nebo tváře jsou rozmazané, vesměs pravděpodobně nebudou považovány 
za osobní údaje. Je ovšem nutné dodat, že digitální obrazy mohou obsahovat osobní údaje 
více než jednoho jednotlivce (např. pokud jde o příklad 4, v herním rámci může být vícero 
hráčů) a přítomnost jiných jednotlivců na fotografii může naznačovat existující vztah.  
 
Stanovisko č. 04/2007 k pojmu osobní údaje znovu zdůrazňuje fakt, že v případě, že údaje 
odkazují na „charakteristické znaky nebo chování jednotlivce nebo pokud použití těchto 
informací určuje nebo ovlivňuje způsob zacházení s touto osobou nebo způsob jejího 
hodnocení“, pak se taktéž jedná o osobní údaje.  
 
Referenční šablona vytvořená z obrazu jednotlivce je z definice taktéž osobním údajem, 
neboť obsahuje soubor charakteristických rysů tváře jednotlivce, který je poté vztažen ke 
konkrétnímu jednotlivci a uchován jako reference pro pozdější srovnávání v rámci 
identifikace a autentizace/verifikace.  
 
Šablony nebo soubory charakteristických rysů využívané pouze pro systém kategorizace 
obecně neobsahují dostatečně informací k identifikaci jednotlivce. Měly by obsahovat pouze 
tolik informací, jež jsou nutné k provedení kategorizace (např. muž, nebo žena). V tomto 
případě by se nejednalo o osobní údaje za předpokladu, že šablona (nebo výsledek) nebude 
vztažena k záznamu, profilu nebo originálnímu obrazu jednotlivce (které stále budou 
považovány za osobní údaje).  
 
Digitální obrazy jednotlivců a šablony, které souvisí s „biologickými vlastnostmi, prvky 
chování, fyziologickými rysy, znaky živého organismu nebo opakovatelnými úkony, které jsou 
jedinečné pro daného jednotlivce a současně měřitelné“7, by navíc měly být považovány za 
biometrické údaje.  
 
4.2. Digitální obrazy coby zvláštní kategorie osobních údajů 
Digitální obrazy osob mohou být v některých specifických případech považovány za zvláštní 
kategorii osobních údajů8. Konkrétně v případech, kdy jsou digitální obrazy jednotlivců nebo 
šablony dále zpracovávány pro odvození zvláštních kategorií údajů, se takové digitální 
obrazy jednotlivců nebo šablony budou považovat za zvláštní kategorii osobních údajů. 
Pokud budou například použity za účelem zjištění etnického původu, náboženství nebo 
informací o zdravotním stavu.  
 

                                            
7  Definice biometrických údajů ze stanoviska č. 03/2012. 
8  Judikatura v některých zemích označuje digitální obrazy tváří za zvláštní kategorie údajů – LJN BK6331 

nizozemský vrchní soud, 23. března 2010. 
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4.3. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti se systémem rozpoznávání tváře 
Jak již bylo popsáno, rozpoznávání tváře závisí na několika automatizovaných fázích 
zpracování. Rozpoznávání tváře tudíž představuje automatizovanou formu zpracovávání 
osobních údajů, včetně biometrických údajů.  
 
Systémy rozpoznávání tváře mohou být v důsledku využívání biometrických údajů 
předmětem dodatečných kontrol (např. schvalování ex ante) nebo jiných právních předpisů 
(např. pracovněprávní předpisy) v jednotlivých členských státech. Užitím biometrie 
v souvislosti se zaměstnáním se podrobněji zabývá stanovisko č. 03/2012.  
 
4.4. Správce údajů 
Na základě zmíněných příkladů budou správci údajů většinou vlastníci internetových stránek 
a/nebo poskytovatelé on-line služeb či provozovatelé mobilních aplikací, kteří se zabývají 
rozpoznáváním tváře a určují účely a/nebo prostředky zpracování9. Toto konstatování 
odpovídá závěrům stanoviska č. 05/2009 o internetových sociálních sítích, podle kterého 
„poskytovatelé SSS jsou správci údajů podle směrnice o ochraně údajů“.  
 
4.5. Oprávněný důvod 
Směrnice 95/46/ES stanoví podmínky, které musejí být při zpracovávání osobních údajů 
splněny. To znamená, že zpracovávání musí být v prvé řadě v souladu se zásadami pro 
kvalitu údajů (článek 6). Pro účely zpracovávání rozpoznávání tváře musí být digitální obrazy 
jednotlivců a příslušné šablony v tomto případě „podstatné“ a „nepřesahující míru“. 
Zpracování se může kromě toho uskutečnit pouze v případě, kdy je splněno jedno z kritérií 
specifikovaných v článku 7.  
 
Vzhledem k zvláštnímu riziku souvisejícímu s biometrickými údaji je v souladu se směrnicí 
nutný vědomý souhlas jednotlivce, který musí být získán ještě před začátkem zpracovávání 
digitálních obrazů pro účely rozpoznávání tváře. Může se však stát, že správce údajů bude 
muset dočasně provést určité kroky v procesu rozpoznávání tváře přesně za tím účelem, aby 
posoudil, zda uživatel dal souhlas, který je právním základem pro zpracování údajů, či jej 
nedal. Toto počáteční zpracování (tj. pořízení obrazu, detekce tváře, srovnání atd.) se může v 
takovém případě opírat o odlišný právní základ, který zejména souvisí s legitimním zájmem 
správce údajů na plnění pravidel pro ochranu údajů. Údaje zpracované během těchto fází by 
měly být použity pouze pro přísně omezený účel ověření souhlasu uživatele a měly by být 
tudíž poté ihned smazány.  
 
V příkladu 1 správce údajů rozhodl, že všechny nové obrazy nahrané registrovanými 
uživateli SSS by měly projít detekcí tváře, procesem extrakce rysů a srovnáním. Shoda s 
těmito novými obrazy bude nalezena pouze u registrovaných uživatelů, jejichž referenční 
šablona je zaregistrována v identifikační databázi. Jmenovka u nich bude tudíž navrhována 
automaticky. Jestliže by měl být souhlas jednotlivce považován za jediný možný právní 
základ pro každé zpracování, celá služba by byla zablokována, neboť zde například 
neexistuje možnost získat souhlas od neregistrovaných uživatelů, jejichž osobní údaje byly 
zpracovány během fáze detekce tváře a extrakce rysů. Bez toho, aby bylo nejprve provedeno 
rozpoznání tváře, by nebylo navíc možné rozlišit mezi tvářemi registrovaných uživatelů, kteří 
dali svůj souhlas, a těmi, kteří jej nedali. Teprve až po úspěšné (nebo neúspěšné) identifikaci 
by správce údajů mohl určit, zda pro to či ono zpracování údajů má k dispozici řádný souhlas, 
či nikoli. 

                                            
9  Viz stanovisko č. 01/2010 k pojmům „správce“ a „zpracovatel“.  
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Ještě před nahráním obrazů do SSS musí být registrovaní uživatelé jasně uvědomeni o tom, 
že tyto obrazy budou předmětem systému rozpoznávání tváře. Je ještě důležitější, aby 
registrovaným uživatelům byla také povinně dána možnost vyjádřit (ne)souhlas s tím, že 
jejich referenční šablona bude zaregistrována do identifikační databáze. U neregistrovaných a 
registrovaných uživatelů, kteří nedali souhlas se zpracováním, by tedy nemělo docházet 
k automatickému navrhování jmenovky, protože obrazy, na kterých se objeví, nebudou 
vykazovat shodu.  
 
Souhlas poskytnutý osobou nahrávající obraz by se neměl zaměňovat s potřebou legitimního 
základu pro zpracování osobních údajů jiných jednotlivců, kteří se mohou na obrazu objevit. 
Za tímto účelem může správce údajů použít jiné legitimní odůvodnění pro zpracování v rámci 
mezistupňových fází (detekce tváře, normalizace a srovnání), například svůj legitimní zájem, 
pokud jsou ovšem zavedeny dostatečné omezení a kontroly k ochraně základních práv a 
svobod subjektů údajů, kteří nejsou těmi, kdo obraz nahrává. Takové kontroly by zajistily, že 
žádné údaje pocházející ze zpracování nebudou po té, co nebyla zjištěna shoda, nijak 
uchovány (tj. všechny šablony a přidružené údaje budou bezpečně vymazány). Správce údajů 
taktéž může chtít zvážit možnost poskytnout svým uživatelům nástroje, které osobě 
nahrávající obraz umožní rozmazat tváře těch jednotlivců, u kterých nebude nalezena shoda s 
šablonou v referenční databázi. Registrace šablony jednotlivce v identifikační databázi, což 
by ve svém důsledku umožnilo nalézt shodu a následně navrhnout jmenovku, by byla možná 
pouze s vědomým souhlasem subjektu údajů.  
 
Pokud jde o příklad 2, je zcela jistě možné získat souhlas jednotlivce, který je schválen pro 
přístup k přístroji, již během procesu registrace. Aby byl souhlas platný, musí být k dispozici 
alternativní a stejně bezpečný systém kontroly přístupu (například silné heslo). Taková 
alternativní možnost, jež zesiluje aspekt soukromí, by měla být nastavena jako výchozí 
funkce. Jakmile se jednotlivec sám uvede před kameru propojenou s přístrojem s jasným 
cílem k němu získat přístup, můžeme se domnívat, že tento jednotlivec tím poskytuje souhlas 
pro následné zpracování údajů o tváři nutné pro autentizaci, a to i za předpokladu, že tento 
jednotlivec není schváleným uživatelem přístroje. Úroveň poskytnutých informací však stále 
musí být dostatečná pro zajištění platnosti souhlasu. 
 
Další využití knihovny obrazů SSS popsané v příkladu 3 by bylo jasným případem porušením 
zásady účelového omezení, a tudíž nabídnutí takové služby musí být podmíněno apriorním 
platným souhlasem jednotlivce, ze kterého bude jasně zřejmé, že dojde k uvedenému 
zpracování obrazů. Týká se to také případu vyhledávače popsaného v příkladu 1. Obrazy, 
které vyhledávač získal, byly zobrazeny s úmyslem zhlédnutí a nikoli pro účely systému 
rozpoznávání tváře. Po provozovateli vyhledávače by se požadovalo, aby od subjektů dat 
získal souhlas k tomu, že budou registrováni v druhém systému rozpoznávání tváře.  
 
Týkalo by se to také případu uvedeného v příkladu 4, neboť uživatel nemůže předpokládat, že 
obrazy pořízené pro účely ovládání pohybu budou dále zpracovávány. Jestliže správce údajů 
požaduje souhlas pro zpracovávání z dlouhodobého hlediska (tj. po dlouhou dobu nebo 
v rámci různých her), musí tento správce uživatelům pravidelně připomínat, je-li tento systém 
v provozu, a zároveň musí dbát o to, aby byl systém ve výchozím nastavení vypnut.  
 
Stanovisko č. 15/2011 k definici souhlasu se zabývá kvalitou, přístupností a viditelností 
informací, jež souvisí se zpracováním osobním údajů. Stanovisko říká:  
 

„informace musí být poskytovány přímo fyzickým osobám. Nestačí, aby byly 
informace někde „k dispozici“. 
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Informace týkající se funkce rozpoznávání tváře u on-line nebo mobilní služby by tudíž 
neměly být skryty, ale naopak by měly být jednoduše přístupné a srozumitelné. To zahrnuje i 
záruku, že samotné kamery nejsou nijak skryté. Správci údajů by měly při uplatňování 
technologie rozpoznávání tváře zohlednit odůvodněná očekávání veřejnosti ohledně soukromí 
a měly by se těmito otázkami řádně zabývat.  
 
V této souvislosti není možné souhlas s registrací vyvodit na základě toho, že uživatel přijal 
obecné podmínky dotyčné služby, kromě případů, kdy hlavním smyslem služby má být 
rozpoznávání tváře. Je tomu tak proto, že ve většině případů je registrace dodatečnou funkcí a 
není přímo spojená s používáním on-line nebo mobilní služby. Uživatelé nemusí nutně 
předpokládat, že tato funkce bude použitím služby aktivována. Za tímto účelem by měla být 
uživatelům jasně dána možnost vyjádřit s touto funkcí souhlas, a to buď během registrace, 
nebo později v závislosti na tom, kdy je funkce spuštěna.  
 
Aby mohl být souhlas považován za platný, musí být poskytnuty adekvátní informace o 
zpracování údajů. Uživatelé by vždy měli mít k dispozici možnost svůj souhlas jednoduše 
stáhnout. Jakmile by byl souhlas stažen, zpracování pro účely rozpoznávání tváře by mělo 
okamžitě přestat.  

5. Konkrétní rizika a doporučení 
Rizika pro soukromí plynoucí ze systému rozpoznávání tváře budou zcela odvislá od druhu 
uplatněného zpracování a jeho účelu/účelů. V konkrétních fázích procesu rozpoznávání tváře 
jsou však některá rizika více relevantní. Následující oddíl staví do popředí hlavní rizika a 
nabízí příslušná doporučení pro osvědčené způsoby. 
 
5.1. Nezákonné zpracování za účelem rozpoznávání tváře  
 
V rámci nastavení on-line může správce údajů obrazy získávat mnoha způsoby. Mohou je 
poskytnout uživatelé on-line nebo mobilních služeb, jejich přátelé a kolegové nebo třetí 
strana. Obrazy mohou obsahovat tváře samotných uživatelů a/nebo jiných registrovaných či 
neregistrovaných uživatelů nebo mohou být získány, aniž by o tom subjekt údajů věděl. Bez 
ohledu na možné způsoby získání těchto obrazů je nutný právní základ pro jejich zpracování. 
 
Doporučení 1: Jestliže správce údajů obraz získá přímo od subjektu údajů (např. tak, jak je 
 uvedeno v příkladech 2 a 4), musí disponovat jejich platným souhlasem ještě před 
 získáním obrazu a poskytnout dostatečné informace o tom, kdy je spuštěna kamera za 
 účelem rozpoznávání tváře.  
 
Doporučení 2: Jestliže jsou to jednotlivci, kdo pořizuje digitální obrazy a nahrává je do on-
 line nebo mobilních služeb za účelem rozpoznávání tváře, správci údajů musí zajistit, 
 aby osoby nahrávající obrazy vyjádřily souhlas se zpracováním obrazů, které se může 
 uskutečnit za účelem rozpoznávání tváře.  
 
Doporučení 3: Jestliže správci údajů digitální obrazy jednotlivců získají od třetí strany (např. 
 zkopírováním z internetové stránky, zakoupením od jiného správce údajů), musí 
 pečlivě zhodnotit zdroj a kontext, v němž byly originální obrazy pořízeny, a ujistit se, 
 že obrazy byly zpracovány se souhlasem subjektu údajů.  
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Doporučení 4: Správci údajů musí zaručit, že digitální obrazy a šablony budou použity 
 pouze pro onen specifický účel, pro který byly poskytnuty. Správci údajů by měly 
 zavést technické kontroly, aby se snížilo riziko, že digitální obrazy budou dále 
 zpracovávány třetí stranou pro účely, k nimž uživatelé nedali souhlas. Správci údajů 
 by měli dát uživatelům k dispozici nástroje pro kontrolu viditelnosti obrazů, které 
 nahráli, a zároveň upravit výchozí nastavení tak, že tyto obrazy nebudou přístupné 
 třetím stranám. 
 
Doporučení 5: Správci údajů musí zaručit, že digitální obrazy jednotlivců, kteří nejsou 
 registrovanými uživateli služby nebo nijak neposkytli souhlas se zpracováním obrazů, 
 budou ze strany správce údajů zpracovávány jenom, pokud bude mít správce legitimní 
 zájem tak činit. V příkladu 1 za situace, kdy není nalezena shoda, by tedy bylo 
 například nutné zpracovávání zastavit a všechny údaje vymazat.  
 
 
Narušení bezpečnosti během transferu údajů 
U on-line a mobilních služeb je pravděpodobné, že bude mezi fází získání obrazu a dalšími 
fázemi jeho zpracování (např. nahrání obrazu z kamery na internetovou stránku pro extrakci 
rysů a srovnání) docházet k transferu údajů.  
 
Doporučení 6: Správci údajů musí učinit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti transferu 
 údajů. Vhodnými opatřeními mohou být zakódování komunikačních kanálů nebo 
 zakódování obrazu samotného. Měla by být, pokud možno (a zejména v případě 
 autentizace/verifikace), dána přednost lokálnímu zpracování.  
 
 
5.2. Detekce tváře, normalizace, extrakce rysů 
 
Minimalizace údajů 
Šablony, které vytvoří systém rozpoznávání tváře, mohou obsahovat více údajů, než je 
nezbytně nutné pro provedení specifického účelu nebo účelů.  
 
Doporučení 7: Správci údajů musí zajistit, že údaje extrahované z digitálního obrazu pro 
 vytvoření šablony nebudou nadměrné a budou obsahovat pouze ty informace, jež jsou 
 nezbytné pro specifický účel, přičemž by se tak mělo zabránit dalšímu možnému 
 zpracovávání. Šablony by neměly být mezi systémy rozpoznávání tváře převoditelné.  
 
 
Narušení bezpečnosti během uchovávání údajů 
Pokud jde o identifikaci a autentizaci/verifikaci, je pravděpodobné, že bude nutné šablony 
uchovávat pro pozdější srovnávání.  
  
Doporučení 8: Správce údajů musí zvážit nejvhodnější umístění pro uchované údaje. 
 Vhodným místem může být přístroj uživatele nebo systémy správy údajů. Správce 
 údajů musí učinit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti uchovaných údajů. 
 Vhodným opatřením může být zakódování šablony. Nemělo by být možné získat 
 k šabloně nebo uchovaným údajům neschválený přístup. Zejména co se týče 
 rozpoznávání tváře za účelem verifikace, je možné použít metody biometrického 
 kódování; u těchto metod je kryptografický klíč přímo svázán s biometrickými údaji a 
 vytvoří se znovu pouze tehdy, když je verifikován správný živý biometrický vzorek, 
 zatímco se neuchovává žádný obraz nebo šablona (tím se tvoří druh 
 „nevystopovatelné biometrie“). 
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Přístup subjektu 
 
Doporučení 9: Správce údajů by měl subjektům údajů poskytnout vhodné mechanismy pro 
 zajištění práva na případný přístup jak k originálním obrazům, tak k šablonám 
 vytvořeným v souvislosti s rozpoznáváním tváře.  
 
 

V Bruselu dne 22. března 2012 

 
      
Za pracovní skupinu 
předseda 
Jakob KOHNSTAMM 
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