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1. Úvod 

Evropská komise (dále jen „Komise“) vydala doporučení ze dne 12. května 2009 o zavedení 
zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové 
frekvence (dále jen „doporučení RFID“). Komise v tomto doporučení stanovila požadavek, 
aby pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29 schválila rámec 
zpracovaný odvětvím pro posouzení dopadů aplikací RFID na osobní údaje a soukromí. 
Tato posouzení se obecně uvádějí jako posouzení dopadů na ochranu soukromí nebo PIA 
(privacy impact assessments). Uvedený požadavek je řešen tímto rámcem posouzení 
dopadů aplikací RFID na ochranu soukromí (dále jen „rámec“). 

Posuzování dopadů na ochranu soukromí pro aplikace RFID má řadu přínosů. Zahrnuje 
pomoc pro provozovatele aplikace RFID ve: 

• stanovení a dodržování souladu s právními a správními předpisy o ochraně soukromí 
a údajů;  

• řízení rizik pro jeho organizaci a pro uživatele aplikace RFID (týkající se jak 
dodržování ochrany soukromí a údajů, tak i z hlediska vnímání ze strany veřejnosti 
a důvěry spotřebitelů); a  

• zajištění přínosů aplikací RFID pro veřejnost a současně hodnocení úspěchu v úsilí 
zaměřeném na ochranu soukromí při navrhování v raných fázích specifikace nebo 
v procesu vývoje.  

Proces PIA je založen na přístupu řízení rizik ochrany soukromí a údajů, který je zaměřen 
hlavně na provádění doporučení RFID EU a je v souladu s právním rámcem a osvědčenými 
postupy EU. 

Proces PIA je určen k tomu, aby provozovatelům aplikací RFID pomohl určit rizika ochrany 
soukromí spojená s aplikací RFID, posoudit jejich pravděpodobnost a dokumentovat kroky 
přijímané k řešení těchto rizik. Tyto případné dopady by se mohly značně lišit v závislosti 
na existenci nebo neexistenci zpracování osobních údajů pomocí aplikace RFID. Rámec PIA 
poskytuje provozovatelům aplikací RFID pokyny k metodám posuzování rizik, včetně 
odpovídajících opatření pro účinné, efektivní a přiměřené zmírnění jakéhokoli 
pravděpodobného dopadu na ochranu údajů nebo soukromí. 

Rámec PIA je dostatečně obecný, aby byl použitelný pro všechny aplikace RFID a aby 
současně umožnil řešení zvláštností a specifik na odvětvové úrovni nebo na úrovni typu 
aplikace. 

Rámec PIA je součástí rámce zajišťování dalších informací, správy údajů a provozních 
norem, který poskytuje dobré nástroje správy údajů pro RFID a jiné aplikace. Současný 
rámec by se mohl použít jako základ ke zpracování šablon pro posuzování dopadů 
na ochranu soukromí (PIA) vycházejících z odvětví, sektoru a/nebo aplikace. Podobně jako 
při provádění jakéhokoli teoretického dokumentu si může rámec PIA vyžadovat vysvětlení 
týkající se používání jeho pojmů a také pokyny k postupům, které by měly být založeny na 
praktických zkušenostech, jež mohou pomoci v jeho provádění.  

1.1. Klíčové pojmy  

V daném rámci se používá mnoho klíčových pojmů, které si zasluhují popis. RFID je 
technologie, která využívá elektromagnetické vlny ke komunikaci s etiketami RFID 
s možností čtení jedinečných identifikačních čísel etiket RFID nebo případně jiných 
informací, které jsou na nich uloženy. Etikety RFID jsou obecně malé a mohou mít mnoho 
forem, ale často jsou složeny z elektronické paměti, která je čitelná a případně zapsatelná, 
a z antény. Čtecí zařízení RFID se používají ke čtení informací na etiketách RFID.  
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Zpracování informací aplikací RFID vyvinuté vzájemnou součinností etiket RFID a čtecích 
zařízení RFID. Tyto aplikace jsou provozovány jedním nebo více provozovateli aplikací 
RFID a podporovány záložními systémy a síťovými komunikačními infrastrukturami. Pokud 
provozovatel aplikace RFID učiní rozhodnutí týkající se sběru nebo využívání osobních 
údajů, jeho úloha by mohla být podobná jako úloha správce údajů definovaná ve směrnici 
95/46/ES a byla by popsána jako fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo 
jiná organizace, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky provozování 
aplikace RFID, jež má dopady, nebo osobní informace.  

V souvislosti s technologií RFID se používají tyto pojmy:  

• Posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) je proces, kterým se vynakládá 
záměrné a soustavné úsilí zaměřené na posouzení dopadů konkrétní aplikace RFID 
na ochranu soukromí a údajů s cílem učinit příslušná opatření k zamezení nebo 
alespoň minimalizování těchto dopadů.   

• Rámec určuje cíle posouzení dopadů aplikací RFID na ochranu soukromí, složky 
aplikací RFID, které je třeba během PIA vzít v úvahu a společnou strukturu a obsah 
zpráv o posouzení dopadů aplikace RFID na ochranu soukromí.  

• Zpráva o posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) je dokument vyplývající 
z procesu PIA, který je k dispozici příslušným orgánům. Informace o vlastnictví 
a informace citlivé z hlediska bezpečnosti lze ze zpráv o PIA odstranit dřív, než 
budou poskytnuty externě (např. příslušným orgánům), pokud nemají výslovně 
za následek dopady na ochranu soukromí a údajů. Způsob, jakým by se mělo 
zpřístupnit posouzení dopadů na ochranu soukromí (např. na žádost nebo bez ní), 
určí členské státy. Zejména lze vzít v úvahu používání zvláštních kategorií údajů 
a rovněž další faktory jako přítomnost inspektora ochrany údajů. 

• Vzorová PIA lze vypracovat na základě rámce za účelem zajištění odvětvových 
formátů, formátů založených na aplikaci nebo jiných specifických formátů pro 
posouzení dopadů na ochranu soukromí a výsledných zpráv o PIA. 

Tyto a další pojmy, jako je uživatel a fyzická osoba, jsou pro účely tohoto rámce PIA 
popsány také v dodatku B: Glosář pojmů. Pojmy ze směrnice 95/46/ES týkající se ochrany 
údajů jsou začleněny odkazem.  

Případné provádění PIA a podávání zpráv o něm doplňuje ostatní povinnosti, které 
provozovatelé aplikací RFID mohou mít podle příslušných planých právních a správních 
předpisů a jiných závazných dohod. 

1.2.  Vnitřní postupy  

Provozovatelé aplikací RFID by měli mít vlastní vnitřní postupy na podporu provádění 
posuzování dopadů na ochranu soukromí, jako je:  

• Časové rozvržení procesu PIA, aby byl dostatek času pro provedení všech 
potřebných úprav aplikace RFID a pro zpřístupnění zprávy o PIA příslušným 
orgánům nejpozději šest týdnů před jejím rozesláním. 

• Vnitřní přezkum procesu PIA (včetně počáteční analýzy) a zprávy o PIA z hlediska 
souladu s ostatní dokumentací týkající se aplikace RFID, jako je dokumentace 
systému, dokumentace produktu a příklady balení produktu a zavedení etiket RFID. 
Vnitřní přezkum by měl poskytnout smyčku zpětné vazby za účelem řešení všech 
shromážděných dopadů po zavedení aplikace a uvedení v soulad s výsledky 
z předcházejících posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA).  

• Sestavení podpůrných artefaktů (které mohou zahrnovat výsledky přezkumu 
bezpečnosti, návrhy kontrol a kopie oznámení) jako důkaz, že provozovatel aplikace 
RFID splnil všechny příslušné povinnosti. 
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• Určení osob a/nebo funkcí v rámci organizace, které mají oprávnění přijímat 
příslušná opatření během procesu PIA (např. uskutečnění počáteční analýzy PIA 
a vyhotovení zprávy o PIA, podpis zprávy o PIA, uchovávání příslušných dokumentů 
a rozdělení povinností pro tyto funkce). 

• Zajištění kritérií, jak hodnotit a dokumentovat, zda aplikace je připravena nebo není 
připravena pro zavedení v souladu s rámcem a všemi příslušnými šablonami PIA. 

• Je zaručeno zvážení/identifikace zvláštních prvků, které by si vyžádaly novou nebo 
revidovanou zprávu o PIA. Kritéria by měla zahrnovat: podstatné změny v aplikaci 
RFID, jako jsou věcné změny, které překročily rámec původních účelů (např. 
sekundární účely); druhy zpracovaných informací; využívání informací, které oslabují 
používané kontroly; nečekané narušení osobních údajů1 s rozhodujícím dopadem, 
které nebylo součástí zbytkových rizik aplikace určených prvním posouzením dopadů 
na ochranu soukromí; stanovení doby pravidelného přezkumu; reakce na významnou 
nebo závažnou zpětnou vazbu nebo na dotazy vnitřních a vnějších zúčastněných 
stran; nebo značné změny v technologii s důsledky na ochranu soukromí a údajů pro 
předmětnou aplikaci RFID. Věcné změny, které by zúžily rozsah sběru nebo 
používání, by samy o sobě nevyvolaly potřebu revidovaného posouzení dopadů 
na ochranu soukromí (PIA). Během životnosti aplikace RFID by byla zaručena nová 
nebo revidovaná zpráva o posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA), změní-li se 
aplikace RFID v rozsahu popsaném v oddíle Počáteční analýza. 

• Konzultace zúčastněných stran. Stanoviska a zpětná vazba od příslušných 
zúčastněných stran týkající se posuzované aplikace RFID by se měly náležitě 
zohlednit jako součást přezkumu potenciálních otázek a problému PIA. Konzultace 
by měly být přiměřené míře, rozsahu, povaze a úrovni aplikace RFID. V rámci 
společností je pro fyzické osoby stanovena odpovědnost za dohled nad ochranou 
soukromí v organizaci nebo v útvaru a za její zajištění. Tyto fyzické osoby jsou 
důležitými účastníky v procesu PIA, neboť jsou zapojeny do konkrétních aplikací 
RFID nebo dohledu nad nimi. Zaměstnanci se znalostmi technických, 
marketingových a jiných oborů mohou být rovněž potřebnými účastníky v procesu 
v závislosti na povaze aplikace RFID a jejich vztahu k ní. Provozovatelé RFID mohou 
mít konzultační mechanismy, s jejichž pomocí mohou externí zúčastněné strany, ať 
už fyzické osoby, organizace nebo orgány, vzájemné spolupracovat a zajišťovat 
zpětnou vazbu. Je-li to vhodné, provozovatel RFID by měl použít konzultační 
mechanismy k získání vstupu od skupin představujících fyzické osoby, jejichž 
soukromí bude přímo ovlivněno návrhy, např. zaměstnanci a zákazníci provozovatele 
RFID.  

 

2. Proces posuzování dopadů na ochranu soukromí (PIA) 

Účelem rámce je poskytnout návod provozovatelům aplikací RFID k provádění PIA pro 
konkrétní aplikace RFID, jak k tomu vyzývá doporučení, a vymezit společnou organizační 
strukturu a kategorie obsahu zpráv o PIA, v nichž je třeba dokumentovat výsledky z těchto 
PIA. Kromě toho, jelikož mnozí provozovatelé aplikací RFID v konkrétních odvětvích mohou 
uvažovat o stejných nebo podobných aplikacích RFID, rámec poskytuje základ pro 
zpracování vzorových PIA pro konkrétní aplikace nebo průmyslové sektory. Vzorová PIA 
mohou těmto sektorům efektivněji pomoci v provádění PIA a zpracování výsledných zpráv o 
PIA pro tyto podobné aplikace RFID2. Protože společné aplikace RFID mohou být nabízeny 
v řadě členských států, rámec je určen k harmonizaci požadavků na provozovatele aplikací 
                                            
1  V tomto případě je použitelná definice uvedená ve směrnici 2009/136/ES, kterou se mění 

směrnice 2002/58, viz str. 29   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:EN:PDF  

2  Měla by se prozkoumat koncepce vzájemného nebo opakovaného uznávání mezi subjekty 
a sektory pro rozšíření aplikací RFID prověřených dřív.  
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RFID v souladu s místními právními a správními předpisy, osvědčenými postupy a jinými 
závaznými dohodami. 

Rámec se zabývá procesem posuzování dopadů aplikací RFID na ochranu soukromí před 
zavedením a specifikuje rozsah výsledných zpráv o PIA.3  

Provozovatelé aplikací RFID musí zpracovat posouzení dopadů na ochranu soukromí pro 
každou aplikaci RFID, kterou provozují. Zavedou-li několik souvisejících aplikací RFID 
(eventuálně ve stejném kontextu nebo ve stejných prostorech), mohou sestavit jednu zprávu 
o PIA, pokud hranice nebo rozdíly aplikací jsou výslovně popsány ve zprávě o PIA. Jestliže 
provozovatelé aplikací RFID opětovně použijí jednu aplikaci RFID stejným způsobem pro 
mnohočetné produkty, služby nebo procesy, mohou sestavit jednu zprávu o PIA pro všechny 
produkty, služby nebo procesy, které jsou podobné (například výrobce automobilů, který 
zavede tytéž mechanismy proti krádežím ve všech vozidlech a za stejných provozních 
podmínek). Případné provádění PIA a podávání zpráv o nich doplňuje ostatní povinnosti, 
které provozovatelé aplikací RFID mohou mít podle příslušných konkrétních zákonů, 
nařízení a jiných závazných dohod. 

Proces PIA má dvě fáze: 

1. Fáze počáteční analýzy: provozovatel aplikace RFID bude postupovat podle kroků 
popsaných v tomto oddíle s cílem určit:  

a) zda se vyžaduje posouzení dopadů jeho aplikace RFID na ochranu soukromí 
nebo ne; a  

b) zda je zaručeno posouzení dopadů na ochranu soukromí v plném nebo 
malém rozsahu. 

2. Fáze posouzení rizik: popisuje kritéria a prvky posouzení dopadů na ochranu 
soukromí v plném nebo malém rozsahu. 

2.1. Fáze počáteční analýzy 

Jako nezbytný předpoklad posouzení dopadů na ochranu soukromí pro konkrétní aplikaci 
musí každá organizace pochopit, jak se má tento proces uskutečnit na základě povahy 
a citlivosti údajů, kterými se zabývá, povahy a druhu zpracování nebo správy informací, 
které používá, a druhu předmětné aplikace RFID. Těm organizacím, které už mají zavedeny 
procesy posouzení rizik ochrany soukromí pro jiné aplikace, by klasifikační kritéria a kroky 
procesu měly pomoci zmapovat jejich existující procesy PIA podle tohoto rámce.  

Aby provozovatel aplikace RFID uskutečnil počáteční posouzení, musí projít rozhodovacím 
stromem znázorněným na obrázku 1. To provozovateli aplikace RFID pomůže určit, zda 
a v jaké míře je posouzení dopadů na ochranu soukromí pro danou aplikaci RFID nutné.  

Výsledná úroveň ve fázi počáteční analýzy pomáhá určit úroveň podrobností potřebnou 
v posouzení rizik (např. zda má být PIA v plném nebo malém rozsahu). 

Tato počáteční analýza musí být dokumentována a dána k dispozici orgánům pro ochranu 
údajů na jejich žádost. Návod na dokumentaci viz příloha I.  

                                            
3  Bod 5 písm. a) doporučení Evropské komise z května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí 

a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové frekvence, K(2009) 3200 
v konečném znění. 
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Posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) v plném rozsahu  

Posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) v plném rozsahu je nutné u aplikací, které 
jsou ve fáze počáteční analýzy v oddíle 2.1 určené jako úroveň 2 nebo úroveň 3. Příklady 
aplikací, u nichž je nutné posouzení dopadů na ochranu soukromí v plném rozsahu, zahrnují 
aplikace, které zpracovávají osobní informace (úroveň 2), nebo když etiketa RFID obsahuje 
osobní údaje (úroveň 3). Ačkoli jak úroveň 2, tak i úroveň 3, vedou k posouzení dopadů 
na ochranu soukromí v plném rozsahu, určují různá riziková prostředí a jako takové budou 
mít rozdílné strategie zmírnění rizik. Například aplikace úrovně 2 mohou mít kontroly 
na ochranu záložních údajů, zatímco aplikace úrovně 3 mohou mít kontroly na ochranu jak 
záložních údajů, tak i údajů etiket. Odvětví může tyto úrovně dále propracovat a na základě 
dalších zkušenosti posoudit, jak ovlivňují proces PIA. Protože aplikace zpracovává osobní 
údaje, je nutné velmi podrobné posouzení rizik (v plném rozsahu), aby se zajistilo, že 
zmírnění rizik bude dobře zpracováno. Provozovateli aplikace RFID to pomůže určit 
příslušná rizika a připravit odpovídající kontroly. Provozovatelé by měli v této souvislosti 
rovněž zvážit, zda je pravděpodobné, že použití informací z etiket RFID překročí rámec 
původního účelu nebo kontextu chápaného fyzickou osobou, zejména když by mohly být 
použity ke zpracování osobních údajů nebo propojení s nimi, a zda je zaručena nová 
analýza PIA, nebo by měly být použity jiné kontroly zmírnění rizik.   

Posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) v malém rozsahu 

Posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) v malém rozsahu dodržuje stejný postup jako 
PIA v plném rozsahu, ale s ohledem na nižší profil rizika je PIA malého rozsahu více 
omezeno co do rámce a úrovně podrobností v šetření i ve zprávě než PIA v plném rozsahu. 
Posouzení dopadů na ochranu soukromí v malém rozsahu jsou důležitá pro aplikace 
úrovně 1. Zatímco PIA v malém rozsahu dodržuje podobný postup jako PIA v plném 
rozsahu, neboť související rizika aplikace úrovně 1 jsou nižší než úrovně 2 nebo 3, potřebné 
kontroly a odpovídající dokumentace ve zprávě o PIA jsou zjednodušené.  

Žádné
P IA

Žádné
P IA

Otázka 2: Zpracovává proces aplikace R F ID osobní
údaje? NEBO Spojí aplikace RFID údaje RFID s osobními 

údaji?

Otázka 2: Zpracovává proces aplikace R F ID osobní
údaje? NEBO Spojí aplikace RFID údaje RFID s osobními 

údaji?
neano

Otázka 2a: Obsahují
etikety RFID používané v 

aplikaci RFID osobní
údaje?

Otázka 2a: Obsahují
etikety RFID používané v 

aplikaci RFID osobní
údaje?

ano ne

X NEBOX NEBO

X NEB
O

X NEB
O

Otázka 2b: Je 
pravděpodobné, že 

etikety, které
zpracováváte, sestavila 
nějaká fyzická osoba?

Otázka 2b: Je 
pravděpodobné, že 

etikety, které
zpracováváte, sestavila 
nějaká fyzická osoba?

neano X NEB
O

X NEB
O

P IA v plném rozsahuP IA v plném rozsahu

Úroveň 3Úroveň 3 Úroveň 2Úroveň 2 Úroveň 1Úroveň 1

P IA
malého 
rozsahu

P IA
malého 
rozsahu

Úroveň 0Úroveň 0

Poznámka 1: „Osobními údaji“
se podle definice směrnice 
95/46/E S (článek 2) rozumí
v e š k e r é i n f o r m a c e  o 
i d e n t i f i k o v a n é n e b o 
i d e n t i f i k o v a te l n é o s o b ě
( „ s u b j e k t  ú d a j ů “ ) ; 
identifikovatelnou os obou s e 
rozumí osoba, kterou lze přímo 
č i  n e p ř í m o  id e n ti f ik o v a t, 
z e j m é n a  s  o d k a z e m  n a 
ide ntifik ační č í s lo ne bo na 
jeden či více zvláštních prvků
je j í fy z ic k é ,  fy z io lo g ic k é , 
p s y c h i c k é ,  e k o n o m i c k é , 

kulturní nebo sociální identity.“

Poznámka 2: „Aplikace RFID“
je systém, který zpracovává
údaje pomocí používání etiket 
a čtecích zařízení a který je 
p o d p o r o v á n  z á l o ž n í m 
s y s t é m e m  a  s í ť o v o u 
komunikační infrastrukturou a 
j e  j e j i c h  s o u č á s t í . “  

Obrázek 1: Rozhodovací strom, zda se má uskutečnit PIA a na jaké úrovni podrobností  
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2.2. Fáze posouzení rizik: 

Cílem posouzení rizik je určit rizika ochrany soukromí způsobených aplikací RFID – 
v ideálním případě v raném stadiu vývoje systému – a dokumentovat, jak jsou tato rizika 
aktivně zmírňována pomocí technických a organizačních kontrol. PIA takto hraje důležitou 
úlohu v dodržování ochrany soukromí a právních požadavků na ni (směrnice 95/46) a je 
opatřením, kterým posuzujeme efektivnost postupů zmírňování rizika. Aby se ušetřil čas 
a náklady, doporučuje se důkladně projít touto fází posouzení rizika dřív, než budou přijata 
konečná rozhodnutí o architektuře aplikace RFID, aby technické strategie zmírňování rizika 
ochrany soukromí mohly být začleněny do návrhu systému a aby nemusely být později 
dodatečně doplňovány. 

V procesu posuzování rizika se zpravidla zvažují především rizika aplikace RFID z hlediska 
pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu jejich důsledků. Provozovatelům aplikací RFID se 
doporučuje využít cíle ochrany soukromí ze směrnice EU jako výchozí bod pro jejich 
posouzení rizik (viz příloha II). Rizika ochrany soukromí mohou být vysoká, neboť provádění 
aplikací RFID by mohlo být vystaveno zlovolným útokům, nebo proto, že neexistují 
organizační kontroly či kontroly prostředí soukromí. Rizika soukromí mohou být rovněž malá, 
jednoduše z toho důvodu, že jejich výskyt není v daném prostředí nebo organizaci 
pravděpodobný, nebo proto, že aplikace RFID je už pro ochranu soukromí velmi příznivě 
konfigurována. Proces PIA se snaží vzít v úvahu veškerá potenciální rizika a pak zvažovat 
jejich rozsah, pravděpodobnost a možné zmírnění. Výsledkem tohoto zvažování je určení 
těch rizik ochrany soukromí, která jsou už skutečně důležitá pro zavedení RFID v organizaci 
a která musí být zmírněna pomocí účinných kontrol. 

Proces PIA (znázorněný na obrázku 2) vyžaduje, aby každý provozovatel aplikace RFID: 

1. popsal aplikaci RFID;  
2. určil a uvedl, jak by posuzovaná aplikace RFID mohla ohrozit ochranu soukromí, 

a odhadl rozsah a pravděpodobnost těchto rizik; 
3. dokumentoval současné a navržené technické a organizační kontroly za účelem 

zmírnění určených rizik; a 
4. dokumentoval rozhodnutí (výsledky analýzy) týkající se aplikace.  

 

 

 

Plánovaný návrh  
aplikace RFID  

1. krok: Charakteristika 
aplikace 

2. krok: Určení závažných rizik 

3. krok: Určení existujících a 
navrhovaných kontrol 

4. krok: Dokumentace 
rozhodnutí a zbytkových rizik   

Pravděpodobnost 
použití hrozby, 
rozsah dopadu, 

přiměřenost kontrol 
Ad

Komplexní popis 
aplikace  

Seznam rizik a 
související 

pravděpodobnost rizik   

Seznam existujících a 
plánovaných kontrol 

Zpráva o PIA 
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1. krok: Charakteristika aplikace 

Charakteristika aplikace by měla poskytnout komplexní a úplný obraz aplikace, jejího okolí 
a hranic systému. Popsán je návrh aplikace, její bezprostřední rozhraní s jinými systémy 
a toky informací. Diagramy toků údajů, které znázorňují zpracování primárních 
a sekundárních údajů, se doporučují pro zviditelnění toků informací. Struktury údajů musí být 
také dokumentovány, aby mohla být analyzována potenciální spojení. Příloha I shrnuje 
prvky, které charakterizují aplikaci RFID pro účely provedení PIA. 

Kromě toho se doporučují informace týkající se provozního a strategického prostředí 
aplikace. Může to zahrnovat bezprostřední a dlouhodobé poslání systému, strany 
zúčastněné na sběru informací, funkční požadavky, všechny potenciální uživatele a popis 
architektury aplikace RFID a toků údajů (zejména rozhraní s vnějšími systémy, které mohou 
zpracovávat osobní údaje). 

2. krok: Určení rizik  

Cílem tohoto kroku je určit podmínky, které mohou ohrozit nebo vystavit nebezpečí osobní 
údaje, s využitím směrnice EU jako návodu pro důležité charakteristické znaky cílů ochrany 
soukromí. Rizika se mohou vztahovat na složky aplikací RFID, jejich provozovatele (sběr, 
ukládání a infrastruktura zpracování) a sdílení údajů a prostředí zpracování, v němž jsou 
začleněny.  

Seznam potenciálních rizik ochrany soukromí je uveden v příloze III. Slouží jako návod pro 
soustavné určování potenciálních rizik, které ohrožují cíle směrnice EU (příloha II).  

Kromě určování rizik vyžaduje PIA jejich relativní kvantifikaci. Provozovatel aplikace RFID 
by měl tak, jak je to uvedeno v zásadách proporcionality a za přiměřených podmínek, 
zvážit pravděpodobnost výskytu rizik. Rizika se mohou vyskytnout v rámci dané konkrétní 
aplikace RFID i mimo ni, přichází-li to v úvahu. Tato rizika lze odvodit z pravděpodobného 
použití i z možného zneužití informací, zejména pokud etikety RFID používané v rámci 
aplikace RFID zůstanou funkční, když už jsou ve vlastnictví fyzických osob.  

Posouzení rizik si vyžaduje hodnocení příslušných rizik z hlediska ochrany soukromí; 
provozovatel RFID by měl zvážit: 

1. závažnost rizika a pravděpodobnost jeho výskytu; 
2. rozsah dopadu, pokud by se riziko vyskytlo.  

Výslednou úroveň rizika pak lze klasifikovat jako nízkou, střední nebo vysokou.  

Riziko, které vyvolalo hlavní předmět diskuse, spočívá v tom, že etikety RFID by bylo možné 
využít pro vytváření profilu a/nebo sledování fyzických osob. V tomto případě by informace 
etikety RFID – zejména jejího identifikátoru (identifikátorů) – byly využity k opětovné 
identifikaci konkrétní fyzické osoby. Maloobchodníci, kteří předali etikety RFID spotřebitelům, 
aniž by je automaticky deaktivovali nebo odstranili při výstupní kontrole, mohou neúmyslně 
toto riziko umožnit. Klíčovou otázkou je však to, zda uvedené riziko je pravděpodobné a zda 
se skutečně projeví jako podstatné nebo ne. Podle bodu 11 doporučení RFID by měli 
maloobchodníci v okamžiku prodeje deaktivovat nebo odstranit etikety používané v jejich 
aplikaci, ledaže spotřebitelé poté, co byli informováni o politice v souladu s tímto rámcem, 
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udělí souhlas se zachováním funkčnosti etiket. Maloobchodníci nemusí deaktivovat nebo 
odstranit etikety, pokud zpráva o PIA dospěje k závěru, že etikety, které jsou používány 
v maloobchodní aplikaci a které by zůstaly po prodeji funkční, nepředstavují 
pravděpodobnou hrozbu pro soukromí nebo ochranu osobních údajů podle ustanovení 
bodu 12 téhož doporučení. Deaktivací etiket se rozumí proces, který zastaví vzájemnou 
součinnost etikety s jejím okolím, jež nevyžaduje aktivní účast spotřebitele.  

Vzory specifické pro určité odvětví, které se časem zpracují na základě tohoto rámce a pro 
použití v různých odvětvích, mohou určování rizik uvádět podrobněji.  

3. krok: Určování a doporučení kontrol  

Cílem tohoto kroku je analyzovat kontroly, které byly zavedeny nebo jsou plánovány pro 
zavedení, aby byla minimalizována, zmírněna nebo odstraněna určená rizika pro soukromí.  

Kontroly jsou buď technické, nebo netechnické povahy. Technické kontroly jsou začleněny 
do aplikace pomocí výběrů architektury nebo technicky vymahatelných politik, např. 
standardní nastavení, mechanismy ověřování a metody šifrování. Na druhé straně 
netechnické kontroly jsou kontroly řízení a provozní kontroly, např. provozní postupy. 
Kontroly lze klasifikovat jako preventivní nebo detekční. První zabraňují snahám o porušení 
a druhé upozorňují na porušení nebo na pokusy o porušení. 

Mohou existovat rovněž „přirozené“ kontroly vytvořené prostředím. Například nejsou-li 
nainstalována žádná čtecí zařízení, která by mohla provádět sledování předmětů nebo 
fyzických osob (tj. jelikož pro to není obchodní důvod), pak přirozeně neexistuje ani 
(pravděpodobné) riziko.  

Určená rizika a s nimi spojené úrovně rizik by měly být vodítkem pro rozhodnutí, které 
z určených kontrol jsou důležité a tudíž musí být realizovány. Dokumentace PIA by měla 
vysvětlit, jak kontroly souvisí s konkrétními riziky a měla by podrobněji rozvést, jak toto 
zmírnění rizika povede k jeho přijatelné úrovni. 

Příklady kontrol jsou uvedeny v příloze IV.  

4. krok: Dokumentace rozhodnutí a zbytkových rizik  

Jakmile je posouzení rizik dokončeno, konečné rozhodnutí o aplikaci by mělo být 
dokumentováno ve zprávě o PIA spolu se všemi dalšími poznámkami týkajícími se rizik, 
kontrol a zbytkových rizik. 

• Aplikace RFID je schválená pro činnost, jakmile je dokončen proces PIA se 
souvisejícími určenými a náležitě zmírněnými riziky, aby se zajistilo, že nezůstanou 
žádná závažná zbytková rizika, s cílem splnit požadavky souladu, a s příslušnými 
vnitřními přezkumy a schváleními.   

• Není-li aplikace RFID schválená pro činnost v jejím existujícím stavu, další 
zvažování si vyžádá zpracování plánu konkrétních nápravných opatření a musí být 
provedeno nové posouzení dopadů na ochranu soukromí, aby se určilo, zda 
aplikace dosáhla stavu schopného schválení. 

Rozhodnutí by mělo být spojeno s těmito informacemi:  

• jméno osoby, která podepisuje rozhodnutí;  
• titul osoby;  
• datum rozhodnutí. 
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Zpráva o posouzení dopadů na ochranu soukromí (PIA) 

Posouzení dopadů na ochranu soukromí jsou vnitřní procesy obsahující citlivé informace, 
které mohou mít důsledky pro bezpečnost, a také potenciálně důvěrné informace 
a informace společnosti o vlastnictví týkající se produktů a procesů. To znamená, že zpráva 
o PIA by měla zpravidla zahrnovat:  

1. popis aplikace RFID tak, jak je uveden v PŘÍLOZE I; 

2. dokumentaci čtyř kroků popsaných výše.  

Podepsaná zpráva o PIA, která obsahuje schválené rozhodnutí, by měla být poskytnuta 
určenému pracovníkovi společnosti odpovídajícímu za bezpečnost osobních údajů / ochranu 
v souladu s vnitřními postupy provozovatele aplikace RFID. Tato zpráva se poskytuje 
správcům údajů, aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené ve směrnici 95/46/ES, zejména 
samostatná povinnost zaslat oznámení příslušnému orgánu tak, jak je to popsáno 
v oddíle IX směrnice 95/46/ES.  

3.  Závěrečné ustanovení 

Rámec posuzování dopadů na ochranu soukromí (PIA) vstoupí v platnost nejpozději 
6 měsíců po uveřejnění a schválení pracovní skupinou pro ochranu údajů zřízenou podle 
článku 29. Na aplikace RFID zavedené před vstupem rámce PIA v platnost se rámec PIA 
bude vztahovat, pouze pokud budou splněny podmínky pro dokumentování nového nebo 
revidovaného posouzení dopadů na ochranu soukromí v souladu s rámcem PIA. 
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PŘÍLOHA I – Charakteristika popisu aplikace RFID  
 
Provozovatel aplikace RFID případně zahrne do zprávy o PIA informace uvedené níže.  
 

Provozovatel 
aplikace RFID 

• Název a sídlo právnické osoby 
• Osoba nebo úřad odpovědné za včasnost PIA 
• Kontaktní místo(a) a metoda šetření za účelem styku 
s provozovatelem  
 

Přehled o 
aplikacích RFID 

• Název aplikace RFID  
• Účel(y) aplikace(í) RFID  
• Základní scénáře používání aplikace RFID  
• Složky aplikace RFID a použitá technologie (tj.  
 frekvence apod.) 
• Zeměpisný rozsah aplikace RFID 
• Typy uživatelů/fyzických osob, na něž má aplikace RFID dopad 
• Přístup a kontrola fyzických osob 
 

Číslo zprávy 
o PIA 

• Číslo verze zprávy o PIA (rozlišující nové PIA nebo pouze menší 
změny) 
• Datum poslední změny provedené ve zprávě o PIA  

Zpracování 
údajů RFID 

• Seznam typů zpracovaných datových prvků  
• Výskyt citlivých informací ve zpracovávaných údajích, např. 
zdravotní stav 

Ukládání údajů 
RFID 

• Seznam typů uložených datových prvků 
• Doba uložení 

Interní přenos 
údajů RFID 
(je-li to vhodné) 

• Popis diagramů toků údajů vnitřních činností zahrnujících údaje 
RFID 

• Účel(y) přenosu osobních údajů 
 

Externí přenos 
údajů RFID (je-li 
to vhodné) 

• Typ příjemce(ů) údajů 
• Účel(y) přenosu nebo přístupu obecně 
• Zjištěné a/nebo zjistitelné osobní údaje (úroveň osobních údajů) 
zahrnutých do přenosu 
• Přenosy mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) 
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PŘÍLOHA II – Cíle ochrany soukromí 

V současné době je do směrnice 95/46/ES zahrnuto 9 cílů ochrany soukromí. Proces PIA 
byl zpracován s přihlédnutím k těmto cílům a souvisejícím rizikům RFID. Tato příloha 
shrnuje uvedené cíle ochrany soukromí. Ačkoli všechny cíle jsou důležitými prvky souladu 
organizace, v mnoha případech bude v posuzované aplikaci RFID přicházet v úvahu pouze 
podskupina těchto požadavků.Úlohou těchto cílů je tedy spíše poskytnout informace pro 
vytvoření a zpracování procesu PIA než činnost jakéhokoli konkrétního posuzování dopadů 
na ochranu soukromí.  

 

Popis cíle ochrany soukromí  
 

(převzato z příslušné směrnice (směrnic) EU o ochraně soukromí a aktualizováno; v daném 
případě směrnice 95/46/ES) 

Ochrana kvality osobních údajů 
 

Vyhnutí se údajům a jejich minimalizace, specifikace 
a omezení účelu a kvalita údajů a transparentnost jsou 
klíčové cíle, které je nutné zajistit.  

Legitimita zpracování osobních 
údajů 

Legitimita zpracování osobních údajů musí být zajištěna 
zpracováním údajů na základě souhlasu, smlouvy, právního 
závazku apod.  
 
 

Legitimita zpracování citlivých 
osobních údajů 
 

Legitimita zpracování citlivých osobních údajů musí být 
zajištěna zpracováním údajů na základě výslovného 
souhlasu, zvláštního právního základu apod.  

Soulad s právem subjektu údajů na 
informovanost 

Musí se zajistit, aby subjekt údajů byl včas informován 
o sběru jeho údajů  

Soulad s právem subjektu údajů 
na přístup k údajům a jejich opravu 
a vymazání  

Musí se zajistit, aby přání subjektu údajů mít přístup ke svým 
údajům, opravit je, vymazat a zablokovat, bylo včas splněno.  
 

Soulad s právem subjektu údajů 
na vznesení námitek 
 

Musí se zajistit, aby údaje subjektu údajů nebyly dál 
zpracovávány, má-li proti tomu námitky. Musí být zajištěna 
zejména transparentnost automatických rozhodnutí ve vztahu 
k fyzickým osobám.  
 

Ochrana důvěrnosti a bezpečnosti 
zpracování 

Zamezení neoprávněnému přístupu, vedení protokolu 
o zpracování údajů, bezpečnost sítě a přenosu a zamezení 
náhodné ztrátě údajů jsou klíčové cíle, které musí být 
zajištěny.  

Soulad s požadavky oznamování Oznámení o zpracování údajů, kontrola souladu předem 
a dokumentace jsou klíčové cíle, které musí být zajištěny. 

Soulad s požadavky 
na uchovávání údajů 

Údaje by se měly uchovávat po minimální dobu v souladu 
s účelem uchovávání nebo jinými právními požadavky.  
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PŘÍLOHA III – Rizika ochrany soukromí 

Tento oddíl uvádí seznam případných rizik ochrany soukromí týkajících se používání 
posuzované aplikace RFID. Doporučuje se, aby – zejména u PIA v plném rozsahu – byla 
soustavně určována rizika pomocí standardních postupů posuzování rizik, které by 
zahrnovalo hrozby pro aplikaci RFID a její zranitelnost. 

Níže uvedená tabulka uvádí příklady rizik, které mohou ovlivnit schopnost subjektu plnit cíle 
ochrany soukromí popsané v příloze II. Provozovatelé aplikací RFID mohou použít tento 
seznam jako výchozí bod; ne všechna tato rizika se však mohou vztahovat na veškeré 
aplikace RFID. Provozovatelé RFID by se měli jednou nebo více kontrolami ujistit, že každé 
určené riziko bylo náležitě zmírněno z hlediska pravděpodobnosti jeho výskytu a rozsahu 
dopadu. Provozovatelé aplikací RFID budou možná muset spojit kontroly nebo rozšířit 
existující kontroly na základě zvláštních prvků, kromě jiného včetně používané technologie, 
povahy jejich provádění, typu informací a příslušných politik. 

Riziko ochrany soukromí Popis a příklad 
Nespecifikovaný a neomezený účel  Účel sběru údajů nebyl specifikován 

a dokumentován, nebo se využívá více údajů, 
než je nutné pro specifikovaný účel.  
 
Příklad: Neexistuje dokumentace účelů, na které 
se používají údaje RFID, a/nebo využívání údajů 
RFID pro všechny druhy proveditelné analýzy.  
 

Sběr, který překračuje účel Údaje se sbírají v identifikovatelné formě, která 
překračuje rámec rozsahu specifikovaného 
v účelu. 
 
Příklad: Informace o platebních kartách RFID se 
používají nejenom za účelem zpracování 
transakcí, ale také pro vytváření profilů fyzických 
osob. 
 

Neúplné informace nebo nedostatek 
transparentnosti 

Informace poskytnuté subjektu údajů o účelu 
a použití údajů nejsou úplné, zpracování údajů 
není uskutečněno transparentně, nebo informace 
nejsou poskytnuty včas. 
 
Příklad: Informace RFID dostupné pro 
spotřebitele, které postrádají jasné informace 
o tom, jak se údaje RFID zpracovávají 
a používají, o totožnosti provozovatele nebo 
o právech uživatelů. 
 

Spojení, které překračuje účel Osobní údaje jsou spojovány v rozsahu, který 
není nutný ke splnění specifikovaného účelu.  
 
Příklad: Informace platebních karet RFID se 
spojují s osobními údaji získanými od třetí strany. 
 

Chybějící politiky nebo mechanismy pro 
vymazání  

Údaje se uchovávají déle, než je to nutné ke 
splnění specifikovaného účelu. 
 
Příklad: Osobní údaje se sbírají jako součást 
aplikace a ukládají se déle, než je to povoleno 
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právními předpisy. 
Zrušení výslovného souhlasu  Souhlas byl získán pod hrozbou znevýhodnění.  

 
Příklad: Nelze vrátit/vyměnit/použít zákonné 
záruky na produkty, když je etiketa RFID 
deaktivována nebo odstraněna.  
 

Tajný sběr údajů provozovatelem RFID Některé údaje se tajně zaznamenávají, takže 
nejsou subjektu údajů známy, např. profily 
pohybu.  
 
Příklad: Informace o spotřebiteli se načítají 
během chůze před obchody nebo v nákupním 
středisku a žádné logo nebo symbol jej 
neupozorňuje na čtení RFID. 
 

Neschopnost poskytnout přístup Neexistuje způsob, jak by subjekt údajů mohl dát 
podnět k opravě nebo vymazání údajů o sobě.  
 
Příklad: Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci 
úplný obraz o tom, co se o něm ukládá 
na základě přístupu RFID a zpracovávání údajů.  
 

Zamezení námitkám Neexistují technické nebo provozní prostředky 
k tomu, aby bylo možné vyhovět námitkám 
subjektu údajů. 
 
Příklad: Návštěvník nemocnice se nemůže 
vyhnout čtení citlivých osobních informací 
na etiketách (tj. na lécích). 
 

Nedostatek transparentnosti 
jednotlivých automatických rozhodnutí  
 

Používají se jednotlivá automatická rozhodnutí 
na základě osobních aspektů , ale subjekty údajů 
nejsou informovány o logice rozhodování.  
 
Příklad: Provozovatel RFID čte všechny etikety, 
které nosí fyzická osoba, aniž by to spotřebitelům 
oznámil, včetně etiket poskytnutých jiným 
subjektem, a určuje, jaký druh marketingového 
sdělení by měla fyzická osoba na základě etiket 
obdržet.   
 

Nedostatečné řízení práv přístupu  Práva přístupu nejsou zrušena, když už nejsou 
nutná. 
 
Příklad: Díky kartě RFID má bývalý praktikant 
přístup k částem podniku, ke kterým by ho neměl 
mít.  
 

Nedostatečný mechanismus ověřování Není zamezeno podezřelému množství pokusů 
o identifikaci a ověření.  
 
Příklad: Osobní údaje obsažené na etiketách 
nejsou standardně chráněny heslem nebo jiným 
mechanismem ověření.  

Neoprávněné zpracovávání údajů  Zpracování osobních údajů není založeno 
na souhlasu, smlouvě, právním závazku apod.  
 
Příklad: Provozovatel RFID sdílí shromážděné 
informace s třetí stranou bez oznámení nebo 
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souhlasu, jak je to jinak právně povoleno.  
Nedostatečný mechanismus vedení 
protokolu 

Zavedený mechanismus vedení protokolu není 
dostatečný. Nezaznamenává administrativní 
procesy.  
 
Příklad: Nezaznamenává se, kdo měl přístup 
k údajům karty RFID zaměstnance.  
 

Nekontrolovatelné shromažďování 
údajů z etiket RFID  

Riziko, že etikety RFID by mohly být použity 
k pravidelnému vytváření profilu a/nebo 
sledování fyzických osob.  
 
Příklad: Maloobchodník čte všechny etikety, 
které vidí.  
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PŘÍLOHA IV – Seznam příkladů kontrol aplikací RFID a opatření ke 
zmírnění rizik 

Tento oddíl uvádí seznam příkladů potenciálních kontrol, které mohou provozovateli 
aplikace RFID pomoci určit vhodné strategie ke zmírnění rizika. Rizika určená jako 
důležitá pro provozovatele aplikace RFID ve 2. kroku procesu rizika PIA lze zmírnit pomocí 
jedné nebo několika strategií ke zmírnění rizik, z nichž některé jsou uvedeny v této 
příloze IV. Cílem je, aby provozovatel aplikace RFID určil a zavedl kontroly potřebné 
ke zmírnění závažných rizik ochrany soukromí tím, že projde procesem PIA. 

Potenciální kontrolní mechanismy zahrnují:  

• postupy správy aplikací RFID; 

• přístup a kontrolu fyzických osob; 

• opatření na ochranu systému (včetně bezpečnostních kontrol); 

• ochranu etiket;  

• opatření odpovědnosti. 

Tyto postupy jsou doplňkové k existujícímu právnímu rámci ochrany údajů Evropské unie 
a nemají nahrazovat nebo měnit jeho oblast působnosti.  

Postupy správy aplikací RFID  

Postupy správy mohou zahrnovat:  

• postupy řízení provozovatelem aplikace RFID; 

• nakládání s politikami pro údaje RFID a jejich odstranění; 

• politiky týkající se zákonného zpracovávání osobních informací; 

• ustanovení zavedená pro minimalizaci údajů v zacházení s údaji RFID, je-li to 
možné;  

• zpracovávání nebo ukládání informací z etiket, které nepatří provozovateli RFID;  

• postupy řízení bezpečnosti. 

Zajištění přístupu a kontroly fyzických osob 

• poskytování informací o účelech zpracovávání a kategoriích příslušných osobních 
údajů; 

• popis, jak vznést námitky proti zpracování osobních údajů nebo zrušit souhlas;  

• stanovení postupu, jak požádat o opravu nebo vymazání neúplných nebo 
nepřesných osobních údajů.  
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Ochrana systému 

V tomto oddíle zprávy o PIA by měla být dokumentována také ochrana systému 
s ohledem na příslušnou ochranu soukromí a osobních údajů. Koncepce ochrany systému 
se vztahují na záložní systémy a komunikační infrastrukturu, pokud se týkají aplikace 
RFID. Používají-li se, mělo by se uznat, že záložní systémy jsou často složité a mohou 
podléhat vlastnímu posouzení dopadů na ochranu soukromí. Tato analýza se možná bude 
muset přezkoumat s cílem zajistit, že vezme v úvahu informace takové povahy, které 
používá aplikace RFID. Pokud takové posouzení dopadů na ochranu soukromí neexistuje, 
mělo by se přihlédnout k těmto složkám záložního systému:  

• kontroly přístupu týkající se druhu osobních údajů a funkčnosti zavedených 
systémů; 

• kontroly a politiky zavedené pro zajištění, že provozovatel nespojí osobní údaje 
v aplikaci RFID způsobem, který je v rozporu se zprávou o PIA;  

• zda jsou zavedena příslušná opatření pro ochranu důvěrnosti, integrity 
a dostupnosti osobních údajů v systémech a v komunikační infrastruktuře; 

• politiky pro uchovávání a vymazání osobních údajů; 

• existence a provádění kontrol bezpečnosti informací, např.:  

o opatření, která řeší bezpečnost sítí a přenos údajů RFID; 

o opatření, která usnadňují dostupnost údajů RFID pomocí vhodného 
zálohování a obnovy. 

Ochrana etiket RFID 

Měly by být uvedeny kontroly ochrany etiket RFID týkající se soukromí a osobních údajů. 
Jsou důležité zejména pro aplikace RFID, které používají etikety RFID obsahující osobní 
údaje.  

Tyto kontroly ochrany zahrnují:  

• kontrolu přístupu k funkčnosti a informacím, včetně ověření čtecích a zapisovacích 
zařízení a základních procesů, a oprávnění jednat na základě etikety RFID; 

• metody pro zajištění/řešení důvěrnosti informací (např. pomocí šifrování celé etikety 
RFID nebo vybraných polí); 

• metody pro zajištění/řešení integrity informací; 

• uchovávání informací po počátečném sběru (např. doba uchovávání, postupy pro 
odstranění údajů na konci doby uchovávání nebo vymazání informací na etiketě 
RFID, postupy pro uchování nebo vymazání vybraných polí); 

• porušení odolnosti samotné etikety RFID;  

• deaktivaci nebo odstranění, je-li vyžadováno nebo jinak stanoveno.  
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Zmírnění rizik může zahrnovat kontroly založené na uživatelích, které řeší situace, kdy se 
může jednat o různé potřeby nebo citlivost týkající se ochrany soukromí. Deaktivace nebo 
odstranění jsou v současné době dvě nejběžnější formy zmírnění rizik konečného 
uživatele/spotřebitele. Mohou být za určitých okolností vyžadovány zákonem, jako součást 
analýzy PIA nebo jako volba spotřebitele po prodeji za účelem zvýšení důvěrnosti. Kromě 
toho doporučení ES o ochraně soukromí a údajů RFID pro aplikace RFID doporučuje určité 
metodiky a osvědčené postupy související s prováděním deaktivace nebo odstraňování 
v maloobchodě.4 

Opatření odpovědnosti  

Tato opatření jsou určena k řešení procesní ochrany údajů v oblasti odpovědnosti. Pomocí 
těchto opatření se zvyšuje vnější povědomí o aplikacích RFID.  

• Zajištění snadné dostupnosti komplexní informační politiky, která zahrnuje:  
 

• totožnost a adresu provozovatele aplikace RFID; 
 

• účel aplikace RFID; 
 

• typy údajů zpracovávaných aplikací RFID, zejména pokud se zpracovávají 
osobní údaje; 
 

• zda umístění etiket RFID bude monitorováno, když je bude mít v držení fyzická 
osoba; 
 

• případné pravděpodobné dopady na ochranu soukromí a údajů týkající se 
používání etiket RFID v aplikaci RFID a opatření, která jsou k dispozici pro 
zmírnění těchto dopadů.   

 
• Zajištění stručných, přesných a snadno pochopitelných oznámení o výskytu čtecích 

zařízení RFID, které zahrnuje: 
 

• totožnost provozovatele aplikace RFID; 
 

• kontaktní místo pro fyzické osoby, kde získají informační politiku.  
 
• Zaznamenání, zda a jak jsou k dispozici mechanismy odškodnění: 
 

• odpovědná právnická osoba (odpovědné právnické osoby) provozovatele 
aplikace RFID (může být jedna pro každou jurisdikci nebo provozní oblast); 
 

• kontaktní místo(a) určené osoby nebo úřadu odpovědných za přezkum 
posouzení a další vhodnosti technických a organizačních opatření k zajištění 
ochrany osobních údajů a soukromí; 

 
• metody šetření (např. metody, kterými lze kontaktovat provozovatele aplikace 

RFID za účelem položení otázek, předložení žádosti, podání stížnosti nebo 
výkonu práva); 
 

                                            
4  Bod 12/13 doporučení ES ze dne 12. května 2009. {SEK(2009) 585}: Každá metoda deaktivace 

nebo odstranění by měla být provedena zdarma buď neprodleně, nebo později, aniž by byly 
omezeny či zrušeny právní povinností maloobchodníka nebo výrobce vůči spotřebiteli.   
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• metody vznesení námitky proti zpracování, uplatnění práv přístupu k osobním 
údajům (včetně vymazání a opravy osobních údajů), zrušení souhlasu nebo 
změna kontrol a jiné možnosti týkající se zpracování osobních údajů, jsou-li 
vyžadovány nebo jinak stanoveny;  
 

• jiné metody odškodnění, jsou-li vyžadovány nebo jinak stanoveny. 
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Dodatek A: Odkazy 
 

Tento oddíl uvádí odkazy na oficiální dokumenty, s jejichž pomocí byl rámec vypracován. 

 „Doporučení Komise o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích 
podporovaných identifikací na základě rádiové frekvence“, Komise Evropských 
společenství, 12. května 2009, K(2009) 3200, k dispozici na   
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/ 
recommendationonrfid2009.pdf  

 „Doprovodný pracovní dokument útvarů Komise k doporučení Komise o zavedení 
zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací 
na základě rádiové frekvence“, shrnutí posouzení dopadů, Komise Evropských 
společenství, 12. května 2009, SEK(2009) 586, k dispozici na 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/ 
recommendationonrfid200i9impact.pdf  

 „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24 října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů“, Úřední věstník Evropských společenství, 23. listopadu 1995, 
L 281/31, k dispozici na http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/95-46-
ce/dir1995-46_part1_en.pdf  

 „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)“, Úřední věstník 
Evropských společenství, 31. července 2002, L 201/37, k dispozici na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:EN:PDF  

 „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, 
kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele“, 
Úřední věstník Evropské unie, 18. prosince 2009, L 337/11, k dispozici na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:EN:PDF 

 „Stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje“ pracovní skupiny pro ochranu údajů 
zřízené podle článku 29, 20. června 2007, 01248/07/EN WP 136, k dispozici na   
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf  

 „Příručka pro posuzování dopadů na ochranu soukromí“, k dispozici na 
http://www.ico.gov.uk/upload/ 
documents/pia_handbook_html_v2/files/PIAhandbookV2.pdf 

 „Stav provádění směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů", k dispozici na http://ec.europa.eu/ 
justice_home/fsj/privacy/law/implementation_en.htm  
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 „Pracovní dokument o otázkách ochrany údajů týkajících se technologie RFID“, 
pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29, 19. ledna 2005, 
10107/05/EN WP 105, k dispozici na 
 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/ 
wp105_en.pdf  
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Dodatek B: Glosář pojmů 
 
V tomto rámci se používá řada termínů, které se týkají pojmů ochrany soukromí a údajů 
a aplikace technologie RFID v širších souvislostech. Pro účely tohoto rámce by se 
v souvislosti s ochranou soukromí a údajů měly používat definice stanovené ve směrnici 
95/46/ES.  

Technologie RFID a její aplikace se týkají tyto definice, které jsou relevantní pro rámec:  

Fyzická osoba. Fyzická osoba, která je v součinnosti s jednou nebo více složkami 
aplikace RFID, nebo je do nich jinak zapojena (např. záložní systém, komunikační 
infrastruktura, etiketa RFID), ale která neprovozuje aplikaci RFID ani nevykonává jednu 
z jejich funkcí. Z tohoto hlediska se fyzická osoba odlišuje od uživatele. Fyzická osoba 
nemusí být přímo zapojena do funkce aplikace RFID – může například pouze vlastnit 
předmět s etiketou RFID. 

Bezpečnost informací. Zachovávání důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.  

Monitorování. Činnost vykonávaná za účelem zjištění, pozorování, reprodukování nebo 
zaznamenání místa, pohybu, činností nebo stavu fyzické osoby. 

Osobní údaje. Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě 
(„subjekt údajů“); identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních 
prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. 

Aplikace RFID. Aplikace, která zpracovává údaje pomocí etiket a čtecích zařízení 
a která je podporována záložním systémem a síťovou komunikační infrastrukturou. 

Provozovatel aplikace RFID. Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, 
úřad nebo jiný subjekt, který sám či společně s ostatními stanoví účel a způsoby 
provozování aplikace, včetně správců osobních údajů používajících aplikaci RFID. 

Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID). Využívání elektromagnetických vln 
nebo magnetického pole v části spektra rádiových frekvencí ke komunikaci s etiketou 
prostřednictvím různých modulačních a kódovacích systémů za účelem jednoznačného 
přečtení identity etikety rádiové frekvence nebo jiných údajů, které jsou na ní uloženy. 

Čtecí zařízení RFID. Pevné nebo přenosné zařízení k zachycování a identifikaci údajů 
pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických vln nebo magnetického pole 
ke stimulaci a vyvolání odezvy modulovaných dat z etikety nebo skupiny etiket. 

Etiketa RFID nebo „etiketa“. Zařízení RFID, které je schopné vytvářet rádiový signál, 
nebo zařízení RFID, jež opětovně spojuje, zpětně rozptyluje nebo odráží (podle druhu 
zařízení) a moduluje nosný signál přijatý ze čtecího nebo zapisovacího zařízení. 

Informace etikety RFID nebo informace na etiketě RFID. Informace obsažené 
na etiketě RFID a předávané, když je etiketa RFID snímaná čtecím zařízením RFID. 

Uživatel. Konkrétní uživatel aplikace RFID, tj. osoba (nebo jiný subjekt, např. právnická 
osoba), která je v přímé součinnosti s jednou nebo více složkami aplikace RFID (např. 
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záložní systém, komunikační infrastruktura, etiketa RFID) pro účely provozování aplikace 
RFID nebo vykonávání jedné z jejich funkcí. 


