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PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB 
V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
zřízená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, 
 
s ohledem na ustanovení článku 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a) a odst. 3 uvedené 
směrnice,  
 
s ohledem na svůj jednací řád, 
 
PŘIJALA TENTO DOKUMENT: 
 

1. Úvod 
 
Zeměpisné informace hrají v naší společnosti významnou úlohu. Téměř všechny 
lidské činnosti a rozhodnutí mají zeměpisnou složku. Hodnota informací se obecně 
zvyšuje, jsou-li informace spojené s lokalizací. Se zeměpisnou lokalizací lze spojit 
všechny typy informací, jako jsou finanční údaje, zdravotní údaje a další údaje o 
chování spotřebitelů. V souvislosti s rychlým technologickým rozvojem a rozsáhlým 
využitím inteligentních mobilních zařízení vzniká úplně nová kategorie služeb 
založených na lokalizaci.  
 
Cílem tohoto stanoviska je objasnit právní rámec použitelný u geolokalizačních 
služeb dostupných a/nebo generovaných prostřednictvím inteligentních mobilních 
zařízení, která se mohou připojit na internet a jsou vybavena lokalizačními detektory, 
jako je GPS. K takovým službám patří: mapy a navigace, zeměpisné personalizované 
služby (včetně zajímavých míst v blízkém okolí), rozšířená realita, ukládání 
geolokalizačních odkazů u obsahu na internetu („geotagging“), sledování míst pobytu 
přátel, kontrola dětí a reklama vycházející z lokalizace. 
 
Toto stanovisko také pojednává o třech hlavních typech infrastruktury používané pro 
poskytování geolokalizačních služeb, a to o GPS, základnových stanicích GSM a 
WiFi. Zvláštní pozornost je věnována nové infrastruktuře založené na lokalizaci 
přístupových míst WiFi. 
  
Pracovní skupina si je dobře vědoma skutečnosti, že existuje mnoho dalších služeb, 
které zpracovávají lokalizační údaje, které by také mohly vzbuzovat obavy týkající se 
ochrany údajů. Jejich rozsah se pohybuje od systémů elektronických vstupenek po 
systémy plateb mýtného u automobilů a od satelitních navigačních služeb, sledování 
lokalizace například pomocí kamer po geolokalizaci IP adres. V souvislosti s rychlým 
technologickým rozvojem, zejména s ohledem na mapování bezdrátových 
přístupových míst a skutečností, že subjekty, které nově vstupují na trh, jsou 
připraveny vyvíjet nové lokalizační služby na základě kombinace údajů základnové 
stanice a GPS a WiFi, se pracovní skupina rozhodla konkrétně objasnit právní 
požadavky na tyto služby podle směrnice o ochraně údajů.  
 
Ve stanovisku je nejdříve popsána technologie, dále jsou určena a posouzena rizika 
pro soukromí a pak uvedeny závěry týkající se použití příslušných článků právních 
předpisů v případě různých správců, kteří shromažďují a zpracovávají lokalizační 
údaje pocházející z mobilních zařízení. Patří mezi ně například poskytovatelé 
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geolokalizační infrastruktury, výrobci technologie inteligentních telefonů a tvůrci 
aplikací založených na geolokalizaci. 
 
V tomto stanovisku nebude posuzována zvláštní technologie ukládání 
geolokalizačních odkazů spojená například s takzvaným webem 2.0, kde uživatelé 
začleňují informace se zeměpisnými odkazy do sociálních sítí, jako je Facebook nebo 
Twitter. V tomto stanovisku také nebude podrobně pojednáno o některých dalších 
geolokalizačních technologiích používaných k propojení zařízení v relativně malé 
oblasti (obchodní centra, letiště, kancelářské budovy atd.), jako je Bluetooth, ZigBee, 
hlášení při průchodu definovanými body („geofencing“) a WiFi etikety RFID, 
přestože mnohé závěry tohoto stanoviska týkající se legitimního základu, informací a 
práv subjektů údajů se také vztahují na tyto technologie v případě, že jsou používány 
ke geolokalizaci lidí prostřednictvím jejich zařízení. 
 

2. Souvislosti: různé geolokalizační infrastruktury 

2.1 Údaje základnové stanice  
 
Plocha, kterou pokrývají různí telekomunikační operátoři, se rozděluje na oblasti 
všeobecně známé jako buňky. Aby bylo možné použít mobilní telefon nebo se připojit 
na internet pomocí komunikace 3G, mobilní zařízení se musí připojit k anténě (dále 
základnové stanici), která buňku pokrývá. Buňky pokrývají oblasti různých velikostí 
v závislosti na rušivých vlivech, například hor a vysokých budov.  
 
Po celou dobu, kdy je mobilní zařízení zapnuto, je spojeno s konkrétní základnovou 
stanicí. Telekomunikační operátor tato spojení nepřetržitě registruje. Každá 
základnová stanice má jedinečný identifikátor a je registrována s konkrétní lokalizací. 
Telekomunikační operátor a mnoho samotných mobilních zařízení jsou schopny 
použít signály z překrývajících se buněk (sousedních základnových stanic) pro 
přesnější odhad polohy mobilního zařízení. Tato technika se také nazývá triangulace. 
 
Přesnost lze dále zvýšit pomocí informací jako RSSI (indikátor síly příchozího 
signálu), TDOA (časový posun příchodu) a AOA (úhel příchodu). 
 
Údaje základnové stanice se mohou používat inovačními způsoby, například pro 
zjištění dopravní zácpy. Na každé silnici je v každém časovém úseku dne určitá 
průměrná rychlost, pokud ale předávání na sousední základnovou stanici trvá déle, 
než se očekává, dochází tam zřejmě k dopravní zácpě.  
 
Úhrnem řečeno tato metoda určování polohy poskytuje rychlý a hrubý lokalizační 
údaj, který ale ve srovnání s údaji GPS a WiFi není velmi přesný. V hustě osídlených 
oblastech je přesnost přibližně 50 metrů, ale ve venkovských oblastech až několik 
kilometrů. 
 

2.2 Technologie GPS 
 
Inteligentní mobilní zařízení obsahují čipové sady s přijímači GPS, které určují jejich 
lokalizaci.  
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Technologie GPS (globální polohový systém) využívá 31 satelitů, z nichž každý obíhá 
okolo země na jedné z šesti různých oběžných drah.1 Každý satelit vysílá velmi 
přesný rádiový signál.  
 
Mobilní zařízení může určit svoji lokalizaci, jestliže detektor GPS zachytí alespoň 
čtyři z těchto signálů. Na rozdíl od údajů základnové stanice se tento signál šíří jen 
jedním směrem. Subjekty spravující satelity nemohou sledovat zařízení, která rádiový 
signál přijala.  
 
Technologie GPS poskytuje přesné určení polohy v rozmezí čtyř až patnácti metrů. 
Hlavní nevýhodou GPS je to, že se relativně pomalu spouští.2 Další nevýhoda spočívá 
v tom, že nefunguje nebo nefunguje dobře ve vnitřním prostoru. V praxi se proto 
technologie GPS často kombinuje s údaji základnové stanice a/nebo zmapovanými 
přístupovými místy WiFi. 

2.3 WiFi 
 

2.3.1 Přístupová místa WiFi  
Relativně novým zdrojem geolokalizačních informací je využití přístupových míst 
WiFi. Tato technologie se podobá využití základnových stanic. Obě vycházejí 
z jedinečného identifikátoru (ze základnové stanice nebo přístupového místa WiFi), 
který může mobilní zařízení zachytit a zaslat službě, která zná lokalizaci pro každý 
jedinečný identifikátor. 
 
Jedinečným identifikátorem každého přístupového místa WiFi je jeho adresa MAC 
(střední kontrola přístupu). Adresa MAC je jedinečným identifikátorem, který je 
přidělen síťovému rozhraní a obvykle zaznamenán v hardwaru, jako jsou paměťové 
čipy a/nebo na síťové karty v počítačích, telefonech, laptopech nebo přístupových 
místech.3  
 
Důvod, proč lze přístupová místa WiFi využít jako zdroj geolokalizačních informací, 
je ten, že tato místa nepřetržitě hlásí svoji existenci. Většina širokopásmových 
internetových přístupových míst má také implicitně anténu WiFi. Implicitní nastavení 
nejběžněji používaných přístupových míst v Evropě je takové, že toto připojení je 
„zapnuto“ i v případě, že uživatel připojil svůj počítač (své počítače) k přístupovému 
místu pouze pomocí kabelů. Přístupové místo WiFi podobně jako rádio nepřetržitě 
vysílá svůj název sítě a adresu MAC, i když nikdo připojení nepoužívá a i když je 
obsah bezdrátové komunikace zašifrován pomocí WEP, WPA nebo WPA2.  
                                    
1  Globální polohový systém tvoří satelity, které vypustily Spojené státy americké k vojenským 

účelům. Evropská komise má v úmyslu spustit do roku 2014 program Galileo, síť osmnácti 
satelitů, která nabízí bezplatné globální satelitní určení polohy pro jiné než vojenské účely. První 
dva satelity mají být vypuštěny v roce 2011, další dva v roce 2012. Zdroj: Evropská komise, 
„Commission presents midterm review of Galileo and EGNOS“ (Komise představuje hodnocení 
programu Galileo a služby EGNOS v polovině období), 25. ledna 2011, URL: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displayType=news&tpa_id=0&it
em_id=4835. 

2  S cílem urychlit počáteční zachycení signálu GPS bude možné si předem stáhnout tak zvané 
duhové tabulky, které udávají předpokládanou polohu různých satelitů v příštích týdnech. 

3  Příkladem adresy MAC je: 00-1F-3F-D7-3C-58. Adresa MAC přístupového místa WiFi se 
nazývá BSSID (identifikátor základní sady služeb). 
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Existují dva různé způsoby shromažďování adres MAC přístupových míst WiFi.4 
 

1. Aktivní skenování: vysílání aktivních požadavků5 všem přístupovým 
místům WiFi v blízkém okolí a záznam odpovědí. Tyto odpovědi nezahrnují 
informace o zařízeních připojených k přístupovému místu WiFi. 
 
2. Pasivní skenování: záznam pravidelných monitorovacích rámců, které 
vysílá každé přístupové místo (obvykle 10krát za sekundu). Nestandardní 
alternativou jsou některé nástroje, které obecněji zaznamenávají všechny 
rámce WiFi vysílané přístupovými místy, včetně těch, které nevysílají 
monitorovací signály. Jestliže se tento typ skenování provádí bez řádné 
ochrany soukromí již od návrhu, může to vést ke shromažďování údajů 
vyměněných mezi přístupovými místy a zařízeními, která jsou k nim 
připojena. Tímto způsobem by mohly být zaznamenávány adresy MAC 
stolních počítačů, laptopů a tiskáren. Tento typ skenování by také mohl vést 
k nezákonnému záznamu obsahu komunikace. V případě, že majitel 
přístupového místa WiFi neumožnil šifrování WiFi (WEP/WPA/WPA2), je 
možné tento obsah snadno přečíst. 

 
Lokalizaci přístupového místa WiFi lze stanovit dvěma různými způsoby.  
 
1. Staticky/jednou: samotní správci shromažďují adresy MAC přístupových míst WiFi 
tak, že projíždějí oblast ve vozidlech vybavených anténami. V okamžiku, kdy zachytí 
signál, zaznamenají přesnou zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku vozidla a mohou 
stanovit lokalizaci přístupových míst mimo jiné na základě síly signálu. 
 
2. Dynamicky/trvale: uživatelé geolokalizačních služeb automaticky shromažďují 
adresy MAC, které zachytí jejich zařízení s funkcí WiFi, když použijí například 
internetovou mapu k určení jejich vlastní polohy (Kde jsem?). Mobilní zařízení pak 
zasílá veškeré dostupné informace včetně adres MAC, identifikátorů SSID a síly 
signálu poskytovateli geolokalizační služby. Správce může využívat tato trvalá 
pozorování ke stanovení a/nebo zpřesnění lokalizace přístupových míst WiFi ve své 
databázi zmapovaných přístupových míst WiFi.  
 
Je důležité poznamenat, že mobilní zařízení se nemusí „připojit“ k přístupovým 
místům WiFi, aby shromáždila informace WiFi. Tato zařízení automaticky zjišťují 
přítomnost přístupových míst (v režimu aktivního nebo pasivního skenování) a 
automaticky o nich shromažďují údaje. 
 
Mobilní telefony požadující stanovení geolokalizace navíc zasílají nejen údaje WiFi, 
ale často také veškeré další lokalizační informace, které obsahují, včetně údajů GPS a 
údajů základnové stanice. To umožňuje poskytovateli stanovit lokalizaci „nových“ 
přístupových míst WiFi a/nebo zpřesnit lokalizaci přístupových míst WiFi, která již 
byla zahrnuta v databázi. Tak dochází velmi účinným způsobem k decentralizaci 

                                    
4  Aktivní a pasivní skenování pro zjišťování přístupových míst bylo standardizováno v IEEE 

802.11. 
5  S cílem shromáždit adresy MAC vysílá shromažďovatel všem přístupovým místům „průzkumný 

požadavek“. 
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shromažďování informací o přístupových místech WiFi, aniž by o tom zákazníci 
nutně věděli. 
 
Úhrnem řečeno: geolokalizace na základě přístupových míst WiFi poskytuje rychlou a 
na základě nepřetržitých měření stále přesnější polohu. 

3. Rizika pro soukromí 
 
Inteligentní mobilní zařízení je velmi těsně spjato s konkrétním jednotlivcem. Většina 
lidí obvykle uchovává svá mobilní zařízení velmi blízko u sebe, v kapse nebo tašce či 
na nočním stolku vedle postele. 
 
Stává se zřídka, že by osoba takové zařízení půjčila někomu jinému. Většina lidí ví, že 
jejich mobilní zařízení obsahuje řadu velmi důvěrných informací od e-mailu po 
soukromé fotografie, od historie prohlížení například po seznam kontaktních osob. 
 
To umožňuje poskytovatelům služeb založených na geolokalizaci získat dokonalý 

přehled o zvycích a vzorech majitele takového zařízení a vytvářet podrobné 
profily. Ze vzoru noční nečinnosti lze odvodit místo spánku a z pravidelného 
vzoru ranního cestování lze odvodit lokalizaci zaměstnavatele. Vzor může také 
na základě takzvaného sociálního grafu zahrnovat údaje odvozené ze vzorů 
pohybu přátel.6  

 
Vzor chování může také zahrnovat zvláštní kategorie údajů, jestliže například 
odhaluje návštěvy nemocnic a náboženských míst, přítomnost na politických 
demonstracích nebo přítomnost na dalších konkrétních místech, která prozrazuje 
údaje například o sexuálním životě. Tyto profily lze použít pro rozhodnutí, která 
majitele významně postihují. 
 
Technologie inteligentních mobilních zařízení umožňuje neustálé sledování 
lokalizačních údajů. Inteligentní telefony mohou nepřetržitě shromažďovat signály ze 
základnových stanic a přístupových míst WiFi. Z technického hlediska lze sledování 
provádět utajeně, aniž by o tom byl majitel informován. Sledování lze také provádět z 
poloviny utajeně, když lidé „zapomenou“, že lokalizační služby jsou zapnuté nebo o 
této skutečnosti nejsou řádně informováni nebo když je nastavení přístupnosti 
lokalizačních údajů změněno ze „soukromé“ na „veřejnou“. 
 
Dokonce i v případě, že lidé záměrně zpřístupní své geolokalizační údaje na internetu 
prostřednictvím služby místa výskytu a ukládání geolokalizačních odkazů, neomezený 
globální přístup vede k řadě nových rizik od krádeže údajů po vloupání a dokonce 
fyzický útok a nebezpečné pronásledování. 
 
Hlavním rizikem využívání lokalizačních údajů je stejně jako u jiné nové technologie 
vznik nové funkce, tedy skutečnost, že na základě dostupnosti nového typu údajů se 
vytvářejí nové účely, které se v době původního shromáždění údajů nepředpokládaly. 

                                    
6  „Sociální graf“ je výraz, který označuje viditelnost přátel na internetových stránkách sociálních 

sítí a schopnost odvodit rysy chování z údajů o těchto přátelích. 
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4. Právní rámec 
 
Příslušným právním rámcem je směrnice o ochraně údajů (95/46/ES). Směrnice se 
použije v každém případě, kdy dojde ke zpracování osobních údajů v důsledku 
zpracování lokalizačních údajů. Směrnice o ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (2002/58/ES ve znění pozměněném směrnicí 
2009/136/ES) se vztahuje pouze na zpracování údajů základnové stanice veřejnými 
službami elektronických komunikací a sítí (telekomunikačními operátory). 

4.1 Údaje základnové stanice zpracovávané telekomunikačními operátory 
 
V rámci poskytování veřejných služeb elektronických komunikací telekomunikační 
operátoři nepřetržitě zpracovávají údaje základnové stanice.7 Údaje základnové 
stanice mohou také zpracovávat s cílem poskytovat služby s přidanou hodnotou. 
Tímto případem se pracovní skupina již zabývala ve stanovisku 5/2005 (WP115). 
Přestože rozšíření internetové technologie a detektorů do stále menších zařízení 
způsobilo nevyhnutelnou zastaralost některých příkladů v uvedeném stanovisku, 
z hlediska používání údajů základnové stanice zůstávají právní závěry a doporučení 
tohoto stanoviska platné. 
 
1. Vzhledem k tomu, že se lokalizační údaje pocházející ze základnových stanic 

vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, podléhají 
ustanovením o ochraně osobních údajů stanoveným ve směrnici 95/46/ES ze dne 
24. října 1995. 

2. Směrnice 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 (ve znění pozměněném v 
listopadu 2009 ve směrnici 2009/136/ES) je také použitelná na základě definice 
obsažené v čl. 2 písm. c) uvedené směrnice: 
„lokalizačními údaji“ se rozumějí jakékoli údaje zpracovávané v síti 
elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují 
zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací; 

 
Jestliže telekomunikační operátor nabízí hybridní geolokalizační službu, která je 
založena také na zpracování dalších typů lokalizačních údajů, jako jsou údaje GPS 
nebo WiFi, je taková činnost hodnocena jako veřejná služba elektronických 
komunikací. Jestliže telekomunikační operátor poskytuje tyto geolokalizační údaje 
třetí straně, musí si zajistit předchozí souhlas svých zákazníků. 

4.2 Údaje základnové stanice, WiFi a GPS zpracovávané poskytovateli služeb 
informační společnosti 

4.2.1 Použitelnost revidované směrnice o ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací  
Společnosti, které poskytují lokalizační služby a aplikace založené na kombinaci 
údajů základnové stanice, GPS a WiFi, jsou charakteristickými službami informační 

                                    
7  Upozorňujeme, že poskytování veřejných míst typu WiFi hotspot ze strany poskytovatelů 

telekomunikačních služeb je také hodnoceno jako veřejná služba elektronických komunikací a 
mělo by tedy zejména vyhovovat ustanovením směrnice o ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací. 
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společnosti. Jako takové podle jednoznačné definice služby elektronických 
komunikací (čl. 2 písm. c) revidované rámcové směrnice (nezměněný))8 výslovně 
nepodléhají směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací.  
 
Směrnice o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací se nevztahuje na 
zpracování lokalizačních údajů službami informační společnosti, ani když je takové 
zpracování vykonáváno prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací. 
Uživatel se může rozhodnout přenášet údaje GPS po internetu, například když na 
internetu přistupuje na navigační služby. V takovém případě je signál GPS přenášen 
na úrovni aplikace internetové komunikace nezávisle na síti GSM. Poskytovatel 
telekomunikační služby poskytuje pouze cestu. Bez velmi rušivého prostředku, jakým 
je hloubková kontrola paketů, nemůže získat přístup k údajům GPS a/nebo WiFi 
a/nebo základnové stanice zasílaným do inteligentního mobilního zařízení a 
vysílaným z tohoto zařízení mezi uživatelem/účastníkem a službou informační 
společnosti. 
  

4.2.2 Použitelnost směrnice o ochraně údajů 
V případech, kdy se nepoužije revidovaná směrnice o ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací, použije se podle čl. 1 odst. 2 směrnice 95/46/ES: 
„Ustanovení této směrnice upřesňují a doplňují směrnici 95/46/ES pro účely uvedené 
v odstavci 1.“ 
 
Na základě směrnice o ochraně osobních údajů jsou osobními údaji veškeré informace 
o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); 
identifikovatelnou osobou se rozumí 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 – čl. 2 
písm. a) směrnice. 
 
Bod odůvodnění 26 směrnice věnuje zvláštní pozornost výrazu „identifikovatelné“, 
když uvádí, „že pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke 
všem prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou 
osobou pro identifikaci dané osoby“. 
 
Bod odůvodnění 27 směrnice vymezuje široký rozsah ochrany: „vzhledem k tomu, že 
rozsah této ochrany nesmí být závislý na použitých technikách, jinak by se vytvořilo 
vážné riziko jejího obcházení;“ 
 
Ve svém stanovisku č. 4/2007 k pojmu osobní údaje pracovní skupina poskytla 
podrobné pokyny k definici osobních údajů. 
 

                                    
8  Směrnice 2002/21/ES ze dne 7. března 2002, čl. 2 písm. c): „službou elektronických komunikací" 

se rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu 
signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových 
služeb v sítích používaných pro rozhlasové vysílání, s výjimkou služeb poskytujících obsah nebo 
vykonávajících redakční dohled nad obsahem přenášeným prostřednictvím sítí a služeb 
elektronických komunikací; pojem nezahrnuje služby informační společnosti, jak jsou definovány 
v článku 1 směrnice 98/34/ES, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích 
elektronických komunikací; 



 10

Inteligentní mobilní zařízení 
Inteligentní mobilní zařízení jsou neoddělitelně spjata s fyzickými osobami. Obvykle 
existuje přímá a nepřímá identifikovatelnost.  
 
Za prvé: telekomunikační operátoři, kteří poskytují GSM a mobilní přístup na 
internet, mají obvykle rejstřík obsahující jméno, adresu a bankovní údaje každého 
zákazníka spolu s několika jedinečnými čísly zařízení, jako je IMEI a IMSI.  
 
Za druhé zakoupení dalšího softwaru pro zařízení (aplikací nebo apps) obvykle 
vyžaduje číslo kreditní karty, a obohacuje tak kombinaci jedinečného čísla/čísel a 
lokalizačních údajů přímo identifikujícími údaji. 
 
Nepřímé identifikovatelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kombinace jedinečného 
čísla/čísel zařízení a jedné nebo více stanovených lokalizací.  
 
Každé inteligentní mobilní zařízení má alespoň jeden jedinečný identifikátor, adresu 
MAC. Zařízení může mít další jedinečná identifikační čísla, která přidal tvůrce 
operačního systému. Tyto identifikátory mohou být přenášeny a dále zpracovávány 
v souvislosti s geolokalizačními službami. Je skutečností, že lokalizaci konkrétního 
zařízení lze velmi přesně stanovit, zejména pokud existuje kombinace různých 
geolokalizačních infrastruktur. Taková lokalizace může určit dům nebo 
zaměstnavatele. Majitele zařízení je možné identifikovat zvláště v případě 
opakovaných pozorování. 
 
Při úvahách o dostupných prostředcích identifikovatelnosti je třeba zohlednit situaci, 
kdy lidé odhalují stále více osobních lokalizačních údajů na internetu, například ve 
spojení s dalšími identifikujícími údaji zveřejňují místo bydliště nebo pracoviště. 
K takovému zveřejňování může docházet také bez jejich vědomí, jestliže jiní lidé 
ukládají jejich geolokalizační údaje. Tato situace usnadňuje vytváření vazby mezi 
lokalizací nebo vzorem chování a konkrétním jednotlivcem. 
 
V návaznosti na stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobní údaje a v souvislosti s tím, co 
bylo uvedeno výše, by mělo být navíc také poznamenáno, že jedinečný identifikátor 
umožňuje sledování uživatele konkrétního zařízení, a umožňuje tedy, aby byl 
uživatel/uživatelka jednoznačně určen/určena, přestože jeho/její skutečné jméno není 
známo.  
 
 
Přístupová místa WiFi 
Tato nepřímá identifikovatelnost se vztahuje také na přístupová místa WiFi.9 Adresa 
MAC přístupového místa WiFi spolu s jeho stanovenou lokalizací je neoddělitelně 
spjata s lokalizací majitele přístupového místa. 
 
Přiměřeně vybavený správce může prostřednictvím uživatelů jeho geolokalizační 
služby stanovit velmi přesnou lokalizaci přístupového místa WiFi na základě síly 
signálu a trvalých aktualizací lokalizace.  
 
                                    
9  Přístupová místa WiFi mohou být dokonce přímo identifikovatelná, jestliže poskytovatel 

přístupu na internet udržuje rejstřík adres MAC směrovačů WiFi, které poskytuje svým 
identifikovaným zákazníkům. 
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Pomocí těchto zdrojů lze v mnoha případech identifikovat malou skupinu bytů nebo 
domů, kde žije majitel přístupového místa. Jak snadno bude možné tohoto majitele 
identifikovat na základě adresy MAC, bude záviset na prostředí: 

• V řídce osídlených oblastech, kde adresa MAC určí jediný dům, lze majitele 
obydlí určit přímo pomocí takových nástrojů, jako jsou například rejstříky o 
vlastnictví domů a bytů, bílé stránky seznamů, registrace voličů nebo dokonce 
jednoduchý dotaz ve vyhledávači.10  

• V hustěji osídlených oblastech lze pomocí takových zdrojů, jako je například 
síla signálu a/nebo SSID (který může zachytit každý, kdo má zařízení s WiFi), 
určit přesnou lokalizaci přístupového místa, a v mnoha případech tedy zjistit 
totožnost jednotlivce (jednotlivců), který (kteří) žije (žijí) na tomto přesném 
místě (v domě nebo bytě), kde je lokalizováno přístupové místo.  

• Ve velmi hustě osídlených oblastech určí adresa MAC jako možnou lokalizaci 
přístupového místa několik bytů, a to i za pomoci informací o síle signálu. Za 
těchto okolností není možné bez vynaložení nepřiměřeného úsilí přesně určit 
jednotlivce, který žije v bytě, kde je lokalizováno přístupové místo. 

 
Skutečnost, že v některých případech nelze v současnosti majitele zařízení 
identifikovat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, nebrání obecnému závěru, že s 
kombinací adresy MAC přístupového místa WiFi a jeho stanovenou lokalizací by se 
mělo nakládat jako s osobními údaji.  
 
Za těchto okolností a při zohlednění skutečnosti, že je nepravděpodobné, že by 
správce údajů byl schopen rozlišovat mezi případy, kdy je majitel přístupového místa 
WiFi identifikovatelný a kdy tomu tak není, správce údajů by měl nakládat se všemi 
údaji o směrovačích WiFi jako s osobními údaji.  
 
Je důležité připomenout, že není nutné, aby účelem zpracování těchto 
geolokalizačních údajů byla identifikace uživatelů. Bude-li identifikace majitelů 
přístupových míst WiFi vyžadovat nepřiměřené úsilí, značně závisí na technických 
možnostech správce nebo jakékoli jiné osoby, pokud jde o jejich identifikaci.  
 

5. Povinnosti vyplývající ze zákonů o ochraně údajů 
 

5.1 Správce údajů  
 
V souvislosti s internetovými geolokalizačními službami poskytovanými službami 
informační společnosti se rozlišují tři různé funkce, které jsou spojeny s různou 
odpovědností za zpracovávání osobních údajů. Jsou to: správce geolokalizační 
infrastruktury, poskytovatel zvláštní geolokalizační aplikace nebo služby a tvůrce 
operačního systému inteligentního mobilního zařízení. V praxi často společnosti 
současně vykonávají řadu úloh, například když kombinují operační systém s databází 
obsahující zmapovaná přístupová místa WiFi a reklamní platformu. 
 

                                    
10  Dostupnost takových rejstříků nebo seznamů se liší podle členského státu. 
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5.1.1 Správci geolokalizační infrastruktury 
 
Majitelé databází obsahujících zmapovaná přístupová místa WiFi zpracovávají osobní 
údaje, když stanovují lokalizaci konkrétního inteligentního mobilního zařízení, 
podobně jako telekomunikační operátoři, když zpracovávají lokalizaci konkrétního 
zařízení pomocí svých základnových stanic. Vzhledem k tomu, že oba určují účel a 
prostředky tohoto zpracování, jsou podle definice v čl. 2 písm. d) směrnice o ochraně 
údajů správci.  
 
Je důležité zdůraznit, že konkrétní zařízení napomáhá stanovit svoji lokalizaci tím, že 
předává majiteli databáze vlastní lokalizační údaje (často kombinaci údajů GPS, WiFi 
a základnové stanice) a jedinečné identifikátory z blízkých přístupových míst WiFi.11 
Takové zařízení také splňuje kritérium čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice o ochraně údajů, 
prostředků umístěných na území členského státu.  
 
Vzhledem k tomu, že by se s adresou MAC přístupového místa WiFi v kombinaci 
s jeho stanovenou lokalizací mělo nakládat jako s osobními údaji, shromažďování 
těchto údajů vede také ke zpracování osobních údajů. Bez ohledu na způsob 
shromažďování těchto údajů (jednou nebo nepřetržitě) by měl majitel takové databáze 
vyhovět povinnostem směrnice o ochraně údajů. 
 
5.1.2 Poskytovatelé geolokalizačních aplikací a služeb 
 
Inteligentní mobilní zařízení umožňují instalaci softwaru třetích stran, tak zvaných 
aplikací. Tyto aplikace mohou zpracovávat lokalizační údaje (a další údaje) 
z inteligentního mobilního zařízení nezávisle na tvůrci operačního systému a/nebo 
správci geolokalizační infrastruktury.  
 
Příklady takových služeb jsou: meteorologická služba, která vydává předpovědi o 
možnosti deště v několika následujících hodinách ve velmi specifické oblasti, služba, 
která nabízí informace o obchodech v blízkém okolí, služba zjišťování ztracených 
telefonů nebo služba, která ukazuje lokalizaci přátel. 
 
Pro zpracování osobních údajů vzešlých z instalace a použití aplikace je poskytovatel 
aplikace, která je schopná zpracovávat geolokalizační údaje, správcem.  
 
Instalace samostatného softwaru na inteligentním mobilním zařízení není samozřejmě 
vždy nutná. K mnoha geolokalizačním službám lze přistoupit také prostřednictvím 
prohlížeče. Příkladem takové služby je používání internetové mapy, která provede 
osobu po městě.  
 

5.1.3 Tvůrce operačního systému 
 
Tvůrce operačního systému inteligentního mobilního zařízení může být správcem pro 
zpracování geolokalizačních údajů, když je v přímé interakci s uživatelem a 

                                    
11  Mobilní zařízení může předávat různé geolokalizační údaje, které přijímá, aby správce stanovil 

jeho lokalizaci, nebo může vlastní lokalizaci stanovit samo. V obou případech je zařízení 
nepostradatelným prostředkem pro zpracování. 
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shromažďuje osobní údaje (například když žádá o počáteční registraci uživatele 
a/nebo shromažďuje lokalizační informace pro účely zlepšení služby). Tvůrce jako 
správce musí uplatňovat zásady soukromí coby aspektu návrhu, aby zabránil 
utajenému sledování buď ze strany samotného zařízení, nebo různých aplikací a 
služeb. 
 
Tvůrce je také správcem pro údaje, které zpracovává, jestliže má zařízení funkci 
„phone home“ pro jeho výskyt. Vzhledem k tomu, že tvůrce v takovém případě 
rozhoduje o prostředcích a účelu takového toku údajů, je pro zpracování těchto údajů 
správcem. Běžným příkladem takové funkce „phone home“ je automatické 
poskytování aktualizací časové zóny na základě lokalizace.  
 
Za třetí je tvůrce správcem, když nabízí reklamní platformu a/nebo prostředí 
internetového obchodu pro aplikace a může nezávisle na poskytovatelích aplikací 
zpracovávat osobní údaje pocházející z (instalace a používání) geolokalizačních 
aplikací. 

5.2 Odpovědnost dalších stran 
 
Existuje mnoho dalších internetových stran, které umožňují (další) zpracování 
lokalizačních údajů, jako jsou prohlížeče, internetové stránky sociálních sítí nebo 
komunikační média umožňující například ukládání geolokalizačních odkazů. Když 
tyto strany začleňují do své platformy geolokalizační vybavení, mají významnou 
odpovědnost při rozhodování o implicitním nastavení aplikace (implicitně zapnuto 
nebo vypnuto). Přestože jsou tyto strany správci pouze do té míry, do jaké samy 
aktivně zpracovávají údaje, hrají klíčovou úlohu v oblasti oprávněnosti zpracování 
údajů ze strany správců, jako jsou poskytovatelé zvláštních aplikací, například pokud 
se jedná o viditelnost a kvalitu informací o zpracování geolokalizačních údajů.  

5.2 Legitimní základ 
 

5.2.1 Inteligentní mobilní zařízení 
 
Jestliže si telekomunikační operátoři přejí použít údaje základnové stanice s cílem 
dodávat zákazníkovi služby s přidanou hodnotou, musí podle revidované směrnice o 
soukromí v odvětví elektronických komunikací získat jeho/její předchozí souhlas. 
Musí rovněž zajistit, že je zákazník o podmínkách takového zpracování informován.  
 
Vzhledem k citlivosti zpracování (vzorů) lokalizačních údajů je předchozí 
informovaný souhlas také hlavním použitelným základem pro zajištění oprávněnosti 
zpracování údajů v případě zpracování lokalizací inteligentního mobilního zařízení 
v souvislosti se službami informační společnosti. 
 
Podle čl. 2 písm. h) směrnice o ochraně údajů musí být souhlas svobodný, výslovný a 
vědomý projev vůle subjektu údajů.  
 
V závislosti na typu použité technologie zařízení uživatele hraje relativně aktivní 
úlohu při zpracování geolokalizačních údajů. Zařízení je schopné přenášet lokalizační 
údaje z různých zdrojů jakékoli třetí straně. Tato technická schopnost by neměla být 
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zaměňována za zákonnost takového zpracování údajů. Jestliže by implicitní nastavení 
operačního systému umožňovalo přenášení lokalizačních údajů, neměla by být 
absence zásahu ze strany jeho uživatelů chybně považována za svobodný souhlas.  
 
V rozsahu, do kterého tvůrci operačních systémů a další služby informační 
společnosti sami aktivně zpracovávají geolokalizační údaje (například když přistupují 
k lokalizačním informacím ze zařízení nebo jeho prostřednictvím), musí 
rovnocenným způsobem usilovat o předchozí informovaný souhlas svých uživatelů. 
Musí být zřejmé, že takový souhlas nelze volně získávat prostřednictvím povinného 
přijetí všeobecných pravidel a podmínek, ani prostřednictvím možností výjimek. 
Lokalizační služby by měly být implicitně vypnuty a uživatelé mohou jednotlivě 
souhlasit se zapnutím konkrétních aplikací. 
 
Souhlas zaměstnanců 
V souvislostech zaměstnání je souhlas jako legitimní základ pro zpracování 
problematický. Pracovní skupina ve svém stanovisku ke zpracování osobních údajů 
v souvislostech zaměstnání napsala: „jestliže se od pracovníka požaduje souhlas a 
neudělení souhlasu vede ke skutečné nebo potenciální relevantní újmě, souhlas ve 
smyslu splnění článku 7 nebo článku 8 není platný, protože není svobodný. Jestliže 
pracovník nemůže souhlas odmítnout, nejedná se o souhlas. (…) Problematickou 
oblastí je případ, kdy je udělení souhlasu podmínkou zaměstnání. Pracovník 
teoreticky může souhlas odmítnout, ale důsledkem může být ztráta pracovní 
příležitosti. Za takových okolností není souhlas svobodný a není proto platný.“12 
Místo aby zaměstnavatelé usilovali o souhlas, musí zjišťovat, zda je prokazatelně 
nezbytné vykonávat za oprávněným účelem dohled nad přesnými lokalizacemi 
zaměstnanců a zvažovat tuto nezbytnost s ohledem na základní práva a svobody 
zaměstnanců. V případech, kdy lze tuto nezbytnost přiměřeně odůvodnit, mohl by 
právní základ takového zpracování vycházet z oprávněného zájmu správce (čl. 7 písm. 
f) směrnice o ochraně údajů). Zaměstnavatel musí vždy hledat nejméně invazivní 
prostředky, zamezit nepřetržitému sledování a například zvolit systém, který zašle 
upozornění, pokud zaměstnanec překročí předem nastavenou virtuální hranici. 
Zaměstnanec musí být schopen mimo pracovní dobu vypnout každé monitorovací 
zařízení a musí se mu vysvětlit, jak to udělat. Zařízení ke sledování vozidel nejsou 
zařízeními pro sledování zaměstnanců. Jejich funkcí je sledování nebo monitorování 
lokalizace vozidel, ve kterých jsou instalována. Zaměstnavatelé by je neměli 
považovat za zařízení ke sledování nebo monitorování chování či místa výskytu řidičů 
nebo jiných zaměstnanců, například zasíláním upozornění na rychlost vozidla. 
 

                                    
12 WP48, stanovisko č. 8/2001 ke zpracování osobních údajů v souvislostech zaměstnání. 
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Souhlas dětí 
V některých případech musí souhlas dětí udělit rodiče nebo další zákonní zástupci. 
Znamená to například to, že poskytovatel geolokalizační aplikace musí poskytnout 
rodičům oznámení o shromáždění a využití geolokalizačních údajů jejich dětí a před 
dalším shromážděním a využitím těchto geolokalizačních údajů od nich získat 
souhlas. Některé geolokalizační aplikace jsou zvláště navrženy pro dohled ze strany 
rodičů, například tak, že nepřetržitě ukazují lokalizaci zařízení na internetových 
stránkách nebo vydávají upozornění, jestliže zařízení opustí předem navržené území. 
Používání takových aplikací je problematické. Pracovní skupina zřízená podle článku 
29 ve svém stanovisku č. 2/200913 k ochraně osobních údajů dětí napsala: Nikdy by 
nemělo dojít k tomu, aby děti z bezpečnostních důvodů čelily nadměrnému dohledu, 
který by omezil jejich samostatnost. V tomto kontextu je třeba usilovat o rovnováhu 
mezi ochranou intimity a soukromí dětí a jejich bezpečností. 
 
Právní rámec stanoví, že rodiče jsou odpovědní za zaručení práva dětí na soukromí. 
Jestliže rodiče usoudí, že používání takové aplikace je za zvláštních okolností 
odůvodněné, musí být o tom děti přinejmenším informovány a jakmile je to rozumně 
možné, musí jim být umožněno podílet se na rozhodnutí o používání takové aplikace.  
 
Pro každý z rozdílných účelů, pro které jsou údaje zpracovávány, musí existovat 
výslovný souhlas. Správce musí zcela jasně uvést, je-li jeho služba omezena na 
odpověď na dobrovolnou otázku „Kde jsem právě teď?“ nebo je-li jeho účelem 
odpovídat na otázky „Kde jsi, kde jsi byl a kde budeš příští týden?“. Správce musí 
jinými slovy věnovat zvláštní pozornost souhlasu pro účely, které subjekt údajů 
neočekává, jako je například tvorba profilů a/nebo zacílení podle chování. 
 
Dojde-li k podstatné změně účelu zpracování, musí správce usilovat o nový výslovný 
souhlas. Jestliže například společnost uvedla, že nebude osobní údaje sdílet s žádnou 
třetí stranou, ale nyní je sdílet chce, musí usilovat o aktivní předchozí souhlas každého 
zákazníka. Absence odpovědi (nebo jiný scénář výjimky) není dostačující. 
 
Je důležité rozlišovat mezi souhlasem s jednorázovou službou a souhlasem v případě 
pravidelného čerpání. Například pro využití zvláštní geolokalizační služby může být 
nezbytné v zařízení nebo v prohlížeči zapnout geolokalizační služby. Je-li tato 
geolokalizační funkce zapnuta, všechny internetové stránky si mohou přečíst 
lokalizační údaje uživatele tohoto inteligentního mobilního zařízení. S cílem zabránit 
rizikům utajeného sledování považuje pracovní skupina zřízená podle článku 29 za 
zásadní, aby zařízení nepřetržitě upozorňovalo, že je geolokalizace zapnutá, například 
pomocí stále viditelné ikony. 
 
Pracovní skupina doporučuje, aby po uplynutí přiměřené doby poskytovatelé 
geolokalizačních aplikací nebo služeb usilovali o nový individuální souhlas (i když 
nedochází ke změně povahy zpracování). Nebylo by například vhodné pokračovat ve 
zpracování lokalizačních údajů v případě, že jednotlivec tuto službu aktivně nevyužil 
v předchozích dvanácti měsících. Když osoba službu využila, měla by jí být alespoň 
jednou ročně (nebo častěji, odůvodňuje-li to povaha zpracování) připomenuta povaha 
zpracování jejích osobních údajů a nabídnut snadný prostředek pro ukončení 
zpracování.  

                                    
13 WP160, Stanovisko č. 2/2009 k ochraně osobních údajů dětí (Obecné pokyny a zvláštní případ škol). 
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V neposlední řadě by subjekty údajů měly být schopné souhlas velmi snadno 
odejmout, aniž by to mělo jakékoli negativní důsledky pro používání jejich zařízení. 
Konsorcium World Wide Web (W3C) vytvořilo nezávisle na evropských směrnicích 
o ochraně údajů návrh normy pro geolokalizační rozhraní pro programování aplikací 
(API), který zdůrazňuje potřebu předchozího výslovného a informovaného souhlasu.14 
W3C zvláště vysvětluje potřebu respektovat odejmutí souhlasu a doporučuje, aby 
subjekty provádějící tuto normu vzaly v úvahu, že „obsah, který se vyskytuje na 
určitých URL, se mění takovým způsobem, že s ohledem na uživatele již v minulosti 
udělené lokalizační povolení neplatí. Nebo že uživatelé si to prostě mohou rozmyslet.” 
 
Příklad osvědčeného postupu poskytovatelů geolokalizačních aplikací 
Aplikace, která chce využívat geolokalizační údaje, uživatele srozumitelně informuje 
o účelech, za jakými chce údaje využívat, a pro každý z možných odlišných účelů 
požádá o jednoznačný souhlas. Uživatel si aktivně vybere úroveň přesnosti 
geolokalizace (například na úrovni země, města, směrovacího čísla nebo co 
nejpřesněji). Jakmile je lokalizační služba aktivována, je na každé obrazovce, kde jsou 
lokalizační služby zapnuty, trvale viditelná ikona. Uživatel má nepřetržitou možnost 
odejmout souhlas, aniž by musel aplikaci ukončit. Uživatel také může snadno a trvale 
vymazat veškeré lokalizační údaje uložené v zařízení. 
 

5.2.2 Přístupová místa WiFi 
 
Podle směrnice o ochraně údajů mohou mít společnosti pro zvláštní účel nabídky 
geolokalizačních služeb oprávněný zájem na nezbytném shromažďování a zpracování 
adres MAC a stanovených lokalizací přístupových míst WiFi. 
 
Legitimní základ čl. 7 písm. f) směrnice o ochraně údajů vyžaduje rovnováhu mezi 
oprávněnými zájmy správce a základními právy subjektů údajů. Když vezmeme 
v úvahu zpola statickou povahu přístupových míst WiFi, mapování přístupových míst 
WiFi představuje v zásadě menší hrozbu pro soukromí majitelů těchto přístupových 
míst než sledování lokalizací inteligentních mobilních zařízení prováděné v reálném 
čase. 
 
Rovnováha mezi právy správce a právy subjektu údajů je dynamická. Aby mohli 
správci s úspěchem dovolit, že jejich oprávněné zájmy převládnou v čase nad zájmy 
subjektů údajů, musí vytvořit a zavést záruky, jako například právo být snadno a 
trvale vymazán z databáze bez nutnosti poskytnout správci takové databáze další 
osobní údaje. Mohou například používat software pro automatické zjišťování, že je 
osoba připojená ke konkrétnímu přístupovému místu.15 

                                    
14  Geolokalizační API konsorcia W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/. 
15  Toto je možný přístup použití:  

1. Subjekt údajů přistoupí na konkrétní internetové stránky, kde může zadat adresu MAC svého 
přístupového místa WiFi.  

2. Jestliže se adresa MAC objevuje v databázi obsahující zmapovaná přístupová místa WiFi, 
správce může ukázat ověřovací stránku obsahující text, který požaduje tabulku ARP 
internetového zařízení. Teoreticky lze prostřednictvím příkazu „ARP –a“ ukázat adresy 
WLAN MAC. Pomocí kódu obsaženého v prohlížeči, jako je Java, lze vytvořit tuto tabulku 
ARP na pozadí. 

http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
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Pro účel nabídky poskytování geolokalizačních služeb navíc není nutné shromažďovat 
a zpracovávat identifikátory SSID. Shromažďování a zpracování SSID proto 
překračuje to, co je nutné pro účel nabídky geolokalizačních služeb na základě 
mapování lokalizace přístupových míst WiFi. 

5.3 Informace 
 
Různí správci musí zajistit, že majitelé inteligentních mobilních zařízení jsou 
odpovídajícím způsobem informováni o klíčových prvcích zpracování v souladu 
s článkem 10 směrnice o ochraně údajů, jako je jejich totožnost jako správce, účel 
zpracování, typ údajů, trvání zpracování, práva subjektů údajů na přístup k jejich 
údajům, jejich opravu nebo výmaz a právo odejmout souhlas. 
 
Platnost souhlasu je neoddělitelně spjata s kvalitou informací o službě. Informace 
musí být jasné, vyčerpávající a srozumitelné pro širokou netechnickou veřejnost a 
musí být trvale a snadno přístupné. 
 
Informace musí být zacíleny na širokou veřejnost. Správci nesmí předpokládat, že 
jejich zákazníci jsou technicky zdatné osoby jen proto, že vlastní inteligentní mobilní 
zařízení. Jestliže správce ví, že zařízení je lákavé pro mládež, informace musí být 
přizpůsobeny věku.  
 
Jestliže poskytovatelé geolokalizačních aplikací mají v úmyslu stanovovat lokalizace 
zařízení více než jednou, musí v tom smyslu udržovat informovanost svých zákazníků 
po celou dobu zpracovávání lokalizačních údajů. Musí také svým zákazníkům 
umožnit udržovat udělení jejich souhlasu v platnosti nebo souhlas odejmout. Pro 
dosažení těchto cílů by poskytovatelé aplikací měli úzce spolupracovat s tvůrcem 
operačního systému. Tvůrce je z technického hlediska v nejlepším postavení vytvořit 
trvale viditelnou připomínku, že jsou zpracovávány lokalizační údaje. Tvůrce je také 
v nejlepším postavení z hlediska kontroly, že nejsou nabízeny žádné aplikace, které 
utajeně sledují místo výskytu inteligentních mobilních zařízení. 
 
Jestliže tvůrce operačního systému vytvořil funkci „phone home“ nebo jakýkoli jiný 
prostředek pro získávání přístupu k údajům uloženým v zařízení nebo jestliže získává 
přístup k lokalizačním údajům jinými způsoby, například prostřednictvím inzerentů 
třetích stran, musí subjekt údajů předem informovat o (zvláštních a oprávněných) 
účelech, za jakými má v úmyslu tyto údaje zpracovávat, a o trvání zpracování. 
Povinnost informovat subjekty údajů se vztahuje také na správce databází 
obsahujících přístupová místa WiFi stanovená pomocí geolokalizace. Správci musí 
přiměřeně informovat veřejnost o své totožnosti a účelech zpracování a poskytnout jí 
další příslušné informace. Pouhá zmínka o možném shromažďování údajů o 
přístupových místech WiFi ve zvláštním prohlášení o soukromí určeném uživatelům 
geolokalizační aplikace je nedostačující. Pro informování veřejnosti existuje dostatek 
internetových i jiných prostředků.  
 

                                                                                                    
3. Jestliže se adresa MAC objevuje v tabulce ARP, je určeno, že uživatel připojený k WLAN je 

také uživatelem s přístupem k místní adrese WLAN MAC. Správce tak automaticky a snadno 
ověřuje žádost o výmaz. 
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5.4 Práva subjektů údajů 
 

Subjekty údajů mají právo získat od různých správců přístup k lokalizačním údajům, 
které správci shromáždili z jejich inteligentních mobilních zařízení, i informace o 
účelech zpracování a příjemcích či kategoriích příjemců, kterým jsou údaje 
sdělovány. Informace musí být poskytovány ve formátu čitelném pro lidi, tedy ve 
formátu zeměpisných lokalizací, nikoli abstraktních čísel, například základnových 
stanic. 
 
Subjekty údajů mají také právo přistupovat k možným profilům vycházejícím z těchto 
lokalizačních údajů. Jsou-li lokalizační údaje ukládány, uživatelům by mělo být 
umožněno tyto informace aktualizovat, opravovat či mazat.  
 
Pracovní skupina doporučuje, aby správci usilovali o bezpečné způsoby poskytování 
přímého internetového přístupu k lokalizačním údajům a možným profilům. Hlavní 
zásadou je, aby byl takový přístup poskytován bez vyžadování dalších osobních údajů 
ke zjištění totožnosti subjektů údajů. 
 

5.5 Období uchovávání 
 
Poskytovatelé geolokalizačních služeb a aplikací by měli stanovit období uchovávání 
lokalizačních údajů, které není delší, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje 
shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány. Tito poskytovatelé musí 
zajistit, že geolokalizační údaje nebo profily odvozené z takových údajů jsou po 
uplynutí odůvodněného období vymazány.  
 
V případě, že je prokazatelně nezbytné, aby tvůrce operačního systému a/nebo 
správce geolokalizační infrastruktury shromažďoval za účelem aktualizace nebo 
zlepšení své služby anonymní údaje lokalizační historie, musí být pečlivě dbáno na to, 
aby se zamezilo (nepřímé) identifikovatelnosti těchto údajů. Zejména i v případě, že 
je mobilní zařízení identifikováno pomocí náhodně přiděleného jedinečného 
identifikátoru zařízení (UDID), takové jedinečné číslo by mělo být k provozním 
účelům uloženo maximálně pod dobu 24 hodin. Po této době by měla být provedena 
další anonymizace tohoto identifikátoru UDID s tím, že je třeba vzít v úvahu, že 
skutečná anonymizace je stále obtížněji proveditelná a že kombinované lokalizační 
údaje mohou přesto vést k identifikaci. Nemělo by být možné vytvořit vazbu tohoto 
identifikátoru UDID na předchozí či budoucí identifikátory UDID přidělené tomuto 
zařízení, ani na jakýkoli pevný identifikátor uživatele nebo telefonu (jako je adresa 
MAC, číslo IMEI nebo IMSI nebo jakákoli jiná zákaznická čísla). 
 
Pokud se jedná o údaje o přístupových místech WiFi, jakmile dojde na základě 
nepřetržitých pozorování majitelů inteligentních mobilních zařízení ke spojení adresy 
MAC přístupového místa WiFi s novou lokalizací, předchozí lokalizace musí být 
ihned vymazána, aby se zabránilo jakémukoli dalšímu využití údajů k nevhodným 
účelům, jakým je marketing zacílený na lidi, kteří se přestěhovali. 
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6. Závěry 

Pomocí geolokalizačních technologií, jakými jsou údaje základnové stanice, GPS a 
zmapovaná přístupová místa WiFi, mohou správci všech druhů sledovat inteligentní 
mobilní zařízení k účelům, jejichž rozsah se pohybuje od behaviorálně cílené reklamy 
po sledování dětí. 

Vzhledem k tomu, že inteligentní telefony a tabletové počítače jsou neoddělitelně 
spjaty se svými majiteli, vzory pohybu těchto zařízení poskytují velmi podrobný 
pohled do soukromého života majitelů. Jedním z velkých rizik je to, že majitelé 
nemají povědomí o tom, že přenášejí svoji lokalizaci, ani o tom, komu. Dalším 
souvisejícím rizikem je to, že souhlas udělený určitým aplikacím s využíváním 
lokalizačních údajů majitelů je neplatný, protože informace o klíčových prvcích 
zpracování jsou nesrozumitelné, zastaralé nebo jinak nedostačující. 

Různé zúčastněné strany od tvůrců operačních systémů po poskytovatele aplikací a 
strany typu internetových stránek sociálních sítí, které začleňují do svých platforem 
lokalizační funkce pro mobilní zařízení, mají různé povinnosti. 
6.1 Právní rámec 
• Právním rámcem EU pro využití geolokalizačních údajů z inteligentních 

mobilních zařízení je hlavně směrnice o ochraně údajů. Lokalizační údaje z 
inteligentních mobilních zařízení jsou osobními údaji. S kombinací jedinečné 
adresy MAC a stanovenou lokalizací přístupového místa WiFi by se mělo 
nakládat jako s osobními údaji. 

• Revidovaná směrnice o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 
2002/58/ES se navíc vztahuje pouze na zpracování údajů základnové stanice 
telekomunikačními operátory. 

 
6.2 Správci 
• Lze rozlišit tři typy správců. Jsou to: správci geolokalizační infrastruktury 

(zejména správci zmapovaných přístupových míst WiFi), poskytovatelé 
geolokalizačních aplikací a služeb a tvůrci operačního systému inteligentních 
mobilních zařízení. 
 

6.3 Legitimní základ 
• Vzhledem k tomu, že lokalizační údaje z inteligentních mobilních zařízení 

odhalují důvěrné údaje o soukromém životě jejich majitele, hlavním použitelným 
legitimním základem je předchozí informovaný souhlas. 

• Souhlas nelze získat prostřednictvím všeobecných pravidel a podmínek.  
• Pro každý z rozdílných účelů, pro které jsou údaje zpracovávány, musí existovat 

výslovný souhlas, včetně například pro tvorbu profilů a/nebo zacílení podle 
chování ze strany správce. Dojde-li k podstatné změně účelu zpracování, musí 
správce usilovat o nový výslovný souhlas. 

• Lokalizační služby musí být implicitně vypnuty. Možný mechanismus výjimky 
není dostačující pro získání informovaného souhlasu uživatele. 

• Pokud se jedná o zaměstnance a děti, souhlas je problematický. Pokud se jedná o 
zaměstnance, zaměstnavatelé mohou tuto technologii používat pouze, když je 
prokazatelně nezbytná pro oprávněný účel a když nelze stejných cílů dosáhnout 
méně invazivními prostředky. Pokud se jedná o děti, rodiče musí posoudit, zda je 
používání takové aplikace za zvláštních okolností odůvodněné. Rodiče o tom musí 
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děti přinejmenším informovat a musí jim umožnit podílet se na rozhodnutí o 
používání takové aplikace, jakmile je to rozumně možné. 

• Pracovní skupina doporučuje časově omezit působnost souhlasu a připomínat jej 
uživatelům alespoň jednou ročně. Pracovní skupina také doporučuje zahrnout do 
souhlasu dostatečnou úroveň přesnosti lokalizačních údajů.  

• Subjekty údajů musí být schopné souhlas velmi snadno odejmout, aniž by to mělo 
jakékoli negativní důsledky pro používání jejich zařízení. 

• Pokud se jedná o mapování přístupových míst WiFi, společnosti mohou mít 
oprávněný zájem v nezbytné míře shromažďovat a zpracovávat adresy MAC a 
stanovené lokalizace přístupových míst WiFi pro zvláštní účel nabídky 
geolokalizačních služeb. Rovnováha zájmů mezi právy správce a právy subjektů 
údajů vyžaduje, aby správce nabízel právo snadného a trvalého výmazu z databáze 
bez požadování dalších osobních údajů. 

 
6.4 Informace 
 

• Informace musí být jasné, vyčerpávající a srozumitelné pro širokou 
netechnickou veřejnost a musí být trvale a snadno přístupné. Platnost souhlasu 
je neoddělitelně spjata s kvalitou informací o službě. 

• Třetí strany, jako jsou prohlížeče a internetové stránky sociálních sítí, hrají 
klíčovou úlohu v oblasti zajištění viditelnosti a kvality informací o zpracování 
geolokalizačních údajů. 

 
6.5 Práva subjektů údajů 

• Různí správci geolokalizačních informací z mobilních zařízení by měli svým 
zákazníkům umožnit, aby tito měli zajištěn přístup ke svým lokalizačním 
údajům ve formátu čitelném pro lidi a měli by umožňovat jejich opravu a 
výmaz, aniž by v nadměrné míře shromažďovali osobní údaje. 

• Subjekty údajů mají také právo na přístup, opravu a výmaz možných profilů 
vycházejících z těchto lokalizačních údajů.  

• Pracovní skupina doporučuje vytvoření (bezpečného) internetového přístupu. 
 
6.6 Období uchovávání 

• Poskytovatelé geolokalizačních aplikací nebo služeb by měli provést politiky 
pro uchovávání, které by zajišťovaly, že geolokalizační údaje nebo profily 
odvozené z takových údajů jsou po uplynutí odůvodněného období vymazány. 

• Jestliže tvůrce operačního systému a/nebo správce geolokalizační 
infrastruktury zpracovává v souvislosti s lokalizačními údaji jedinečné číslo, 
jako je adresa MAC nebo identifikátor UDID, jedinečné identifikační číslo 
může být k provozním účelům uloženo maximálně po dobu 24 hodin. 

V Bruselu dne  
16. května 2011 

     
Za pracovní skupinu 
předseda 
Jacob KOHNSTAMM 
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