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1. SEZNAM ZKRATEK
Zkratka
DPIA
EU
GDPR
ZOZÚ
ZOOÚ

Vysvětlení zkratky
Data Protection Impact Assessment
(posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů)
Evropská unie
General Data Protection Regulation
(obecné nařízení o ochraně osobních
údajů)
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů
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2. PŘEDMĚT AUDITU
Na základě dohody bylo uskutečněno nezávislé ověření shody současného nastavení
a fungování procesů a bezpečnostních opatření v MŠ s požadavky stanovenými GDPR.
Byly prověřeny procesy zpracování osobních údajů z následujících hledisek:
dodržování zásad zpracování osobních údajů,
vedení dokumentace systému řízení osobních údajů,
nastavení a fungování organizačních opatření,
řízení lidských zdrojů z pohledu bezpečnosti osobních údajů,
nastavení a fungování technických opatření.
Podrobná metodika realizace auditu tvoří Přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
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3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
DDM Smetanka je školským zařízením, příspěvkovou organizací města Nový Bor. DDM nabízí
zájmové činnosti a volnočasové aktivity pro děti i dospělé zájmové kroužky, tábory,
sportovní turnaje a akce pro širokou veřejnost, jazykové, vzdělávací i výtvarné kurzy.
Školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytuje své služby v souladu § 118, zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců,
zpracovává osobní údaje těch dětí, které projeví zájem o DDM nabízené zájmové
a volnočasové aktivity. Osobní údaje jsou získávány v elektronické podobě (IS Domeček).
Získávány jsou pouze údaje, které je školské zařízení oprávněno získávat v souladu s § 28,
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon).
Další údaje jsou získávány přímo od dotčených zaměstnanců a to písemně (potvrzení
o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, osobní dotazníky, životopisy, zdravotní
prohlídky, doklady o dosaženém vzdělání a praxi apod.) nebo ústně (hlášení změn,
doplnění údajů při rozšíření požadavků dle zastávané pracovní pozice).
Identifikované oblasti zpracování osobních údajů
Organizace shromažďuje a zpracovává pouze údaje, které:
souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků,
sociálním, sociálním a zdravotním pojištění (např. dosažené vzdělání, délka praxe,
funkční zařazení apod.), a to v souladu s platnými ustanoveními zákoníku práce,
souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců dětí v souladu se školským
zákonem (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo pro případ nutného kontaktu
školy se zákonným zástupcem, další údaje nezbytné pro vydání správního
rozhodnutí apod.),
související s identifikací dítěte ze zákona (datum narození, místo narození, rodné
číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí
vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.),
souvisejí s výchovou a vzděláváním,
v souvislosti s mimoškolní výchovou a vzděláváním, školními akcemi (exkurze,
výlety, zájezdy apod.),
souvisejí s poskytováním poradenských služeb,
souvisejí s provozováním doplňkové činnosti,
souvisejí s organizováním veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru,
souvisejí s evidencí úrazů (děti, zaměstnanci).
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V souvislosti se zpracováním osobních údajů dětí, zaměstnanců a dalších osob vystupuje
škola jako správce osobních údajů.
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4. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÍ AUDITU
Zjištění uvedená v této zprávě jsou kategorizována z hlediska jejich významu dle níže
uvedené tabulky.
Významnost
zjištění

Symbol Popis

Vysoké riziko

Zjištění vysoké významností, jsou zanedbány klíčové požadavky
Nařízení GDPR. Existuje vysoké riziko sankcí.

Střední riziko

Zjištění středné významnosti, některé požadavky Nařízení GDPR
nejsou uplatňovány.

Nízké riziko

Zjištění nízké významnosti, některé požadavky nařízení GDPR
nejsou uplatňovány, avšak jedná se o administrativní či jiné
nezávažné nedostatky.

Souhrn klíčových zjištění auditu
V tabulce níže jsou shrnuta klíčová zjištění re-auditu (střední, vysoké riziko). Detailní popis
všech zjištění je uveden v kapitole 5.
ID

Významnost
zjištění

Název zjištění

1.

Povinnost vytvořit směrnici na ochranu osobních údajů

2.

Role/odpovědnost za ochranu osobních údajů

3.

Evidence/seznam uchovávaných/zpracovávaných osobních údajů včetně
umístění, záznamy o činnostech zpracování

4.

Chybějící matice/šablona rolí

5.

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

6.

Nesprávně ošetřeny Souhlasy se zpracováním osobních údajů

7.

Zpracování nadbytečných osobních údajů
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8.

Uchování osobních údajů poté, co účel zpracování pominul

9.

Nedostatečně upravený vztah se zpracovatelem osobních údajů

10.

Dokument pro ošetření povinnosti mlčenlivosti

11.

Pravidla upravujících oblast IT

12.

Nevhodné/nedostatečně zabezpečené komunikační kanály

13.

Neprovádění analýzy rizik pro práva a svobody subjektů údajů

14.

Nesledování hrozeb a neprovádění testů zranitelnosti

15.

Nedostatečně
zajištěna
personální
bezpečnostního povědomí zaměstnanců

16.

Fyzická bezpečnost

17.

Vznik povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

18.

Kamerový systém
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5. PODROBNÝ POPIS ZJIŠTĚNÍ DOPORUČENÍ AUDITU
V této kapitole jsou podrobně popsána veškerá zjištění realizovaného auditu. U každého
zjištění je identifikována jeho závažnost a návrh optimalizačních opatření vedoucí
k odstranění negativních zjištění. Auditor konstatuje, že v této kapitole jsou podrobněji
popsána negativní zjištění. Pozitivní zjištění (ta zjištění, která poukazují na správnost
nastavení systému správy a zpracování osobních údajů), nejsou předmětem tohoto
dokumentu.

ID

Významnost
zjištění

Název zjištění

1.

Povinnost vytvořit směrnici na ochranu osobních údajů

Zjištění:

Směrnice vytvořena.

2.

Role/odpovědnost za ochranu osobních údajů

Zjištění:

Odpovědnost přiřazena vedení.

3.

Evidence/seznam uchovávaných/zpracovávaných osobních údajů včetně
umístění, záznamy o činnostech zpracování

Zjištění:

Zpracován katalog.

4.

Chybějící matice/šablona rolí

Zjištění:

Odpovědnosti stanoveny v organizačním řádu.

5.

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Zjištění:

Informace zpracovány a zveřejněny.
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6.

Nesprávně ošetřeny Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Zjištění:

Stanoveny procesy a to vše v souladu se Směrnicí na ochranu osobních
údajů.

7.

Zpracování nadbytečných osobních údajů

Zjištění:

V souladu s principy GDPR získány jen nutné OU.

8.

Uchování osobních údajů poté, co účel zpracování pominul

Zjištění:

Podle čl. 5 odst. 1 písm. e) musí být osobní údaje uloženy ve formě
umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné
pro účely, pro které jsou zpracovávány. Obdobnou povinnost stanoví § 5
odst. 1 písm. e). Podle tohoto ustanovení je správce povinen uchovávat
osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování.

Doporučení:

Nadále prověřovat, zda nejsou dlouhodobě uchovávány listiny, u nichž to
není nikterak vyžadováno. Jde například o nadbytečné dokumenty
uložené v osobních spisech zaměstnanců a podobně v průběhu i po
skončení pracovního vztahu.

9.

Nedostatečně upravený vztah se zpracovatelem osobních údajů

Zjištění:

Podepsány potřebné smluvní dodatky.

10.

Dokument pro ošetření povinnosti mlčenlivosti

Zjištění:

Povinnost zachovávat mlčenlivost zapracována do interních standardů

11.

Pravidla upravujících oblast IT
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Zjištění:

Zapracováno do interních standardů.

12.

Nevhodné/nedostatečně zabezpečené komunikační kanály

Zjištění:

Stanoveny interní procesy ošetřující danou problematiku.

13.

Neprovádění analýzy rizik pro práva a svobody subjektů údajů

Zjištění:

Analýza zpracována.

14.

Nesledování hrozeb a neprovádění testů zranitelnosti

Zjištění:

Vzhledem ke skutečnosti, že OÚ v centru jsou zpracovávány prakticky
výhradně v listinné podobě, není nesledování hrozeb a neprovádění testů
zranitelnosti ICT v tento moment tak závažné. Auditoři zde uvádějí
doporučení pro případ, že by centrum začalo také s elektronickým
zpracováváním OÚ.

Doporučení 1:

Sledovat aktuální vývoj bezpečnostní situace a pravidelně provádět testy
zranitelnosti.

15.

Nedostatečně
zajištěna
personální
bezpečnostního povědomí zaměstnanců

Zjištění:

Ošetřeno interními procesy.

16.

Nedostatečně zajištěna fyzická bezpečnost

Zjištění:

Formálně stanoveny procesy pro zajištění fyzické bezpečnosti budov a
kanceláří
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17.

Vznik povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

Zjištění:

DPO stanoven.

18.

Kamerový systém

Zjištění:

Kamery jsou formálně ošetřeny
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6. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Metodika auditu pro ověření shody s požadavky GDPR
BDO ve spolupráci s dalšími evropskými pobočkami BDO vyvinulo vlastní metodiku
a nástroje, které minimalizují náklady a rizika spojená s problematikou a požadavky GDPR.
Compliance audit (ověření shody) je rozdílová analýza, která identifikuje oblasti,
které jsou v rozporu s GDPR a související rizika. Společně s identifikací rizik a jejich
závažnosti je součástí compliance auditu také návrh optimalizačních opatření.
Audit vychází při compliance auditu z ustanovení GDPR, zákona o ochraně osobních údajů,
judikatury a stanovisek orgánů dozoru a standardů řady ISO/IEC řady 27000 upravujících
řízení bezpečnosti informací.
Audit zahrnuje:
prověření vnitřní řídící dokumentace související s ochranou osobních údajů
(politiky, směrnice, řády, záznamy, soubory),
prověření procesů a organizačních a technických opatření souvisejících s ochranou
osobních údajů,
analýzu dat a klasifikaci osobních údajů,
analýzu zabezpečení dat a přístupových oprávnění,
prověření dodržování povinností týkajících se ochrany osobních údajů (povinnosti
dle GDPR, zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích předpisů, kodexů chování
a standardů),
analýzu účelů zpracování osobních údajů a posouzení jeho legitimity ve vazbě
na GDPR a
identifikaci rizik souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně klasifikace jejich
závažnosti.
Kritéria auditu
Jde o nezávislé ověření shody současného nastavení a fungování procesů a bezpečnostních
opatření organizace s požadavky stanovenými GDPR.
Bylo prověřeno plnění následujících požadavků požadovaných při zpracování osobních
údajů:
dodržování zásad zpracování osobních údajů,
vedení dokumentace systému řízení osobních údajů,
nastavení a fungování organizačních opatření,
řízení lidských zdrojů z pohledu bezpečnosti osobních údajů,
nastavení a fungování technických opatření.
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Zásady zpracování osobních údajů
GDPR stanoví základní zásady (základní povinnosti), které musí být dodržovány v průběhu
zpracování osobních údajů.
Definice osobních údajů
Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či
identifikovatelné fyzické osobě.
Mezi obecné osobní údaje patří jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale
také IP adresa a fotografický záznam. Mezi osobní údaje patří i tzv. organizační údaje
(například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem).
GDPR definuje také zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, citlivých osobních
údajů. Těmito údaji jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální
orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů
nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. Genetickými
údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité
fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby nebo z
analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace. Mezi osobní údaje o
zdravotním stavu musí být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním /duševním
stavem.
Biometrickým údajem jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování
týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které
umožňují jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek
obličeje, otisk prstu, ale podle poslední judikatury i podpis.
Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a
údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální
charakter.
Transparentnost zpracování osobních údajů
Všechny informace a všechna sdělení týkající se zpracování osobních údajů musí být snadno
přístupné, srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků.
Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze pro konkrétní a legitimní účely
Osobní údaje mohou být shromažďovány výhradně pro určité, výslovně vyjádřené
a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely
neslučitelný.
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Minimalizace osobních údajů
Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu
k účelu, pro který jsou zpracovávány.
Omezení uložení osobních údajů
Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne
delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje lze uložit
po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, a to
za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných
tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů.
Zákonnost zpracování osobních údajů
Osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným
způsobem. Zpracovávat osobní údaje je možné pouze tehdy, pokud existuje alespoň jeden
z dále uvedených právních titulů (důvodů) pro zpracování osobních údajů:
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména
pokud je subjektem údajů dítě.
Dokumentace systému řízení osobních údajů
V rámci ověření dokumentace systému řízení osobních údajů se audit zabýval, zda jsou
procesy zpracování osobních údajů a související procesy řádně dokumentovány. V této
souvislosti byla prověřena existenci bezpečnostní politiky nebo jiných pravidel upravujících
zásady ochrany osobních údajů. Bylo též prověřeno, zda je zdokumentováno rozdělení
pravomocí a odpovědností za řízení a ochranu osobních údajů. Součástí ověření byla také
metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a rizik. Ověřena byla také existence plánů
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zvládání rizik a plánů pro řízení kontinuity. Předmětem auditu byly i smlouvy se
zpracovateli osobních údajů a s třetími stranami.
Organizační opatření
Audit se zabýval nastavením organizačních opatření a ověřil, zda jsou zavedena následující
organizační opatření:
nastavení pravomocí a odpovědností,
identifikace a evidence aktiv,
řízení rizik,
zohledňování vlivu změn v rámci a vně organizace na systém řízení osobních údajů,
řízení dokumentace,
Identity Management – řízení životního cyklu uživatelů a úrovně jejich přístupu
k osobním údajům,
procesy pro řízení vztahů se zpracovateli a dalšími dodavateli,
řízení a zvládání bezpečnostních incidentů,
plány kontinuity,
procesy pro komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Předmětem auditu bylo také ověření monitoringu a hodnocení účinnosti zavedených
organizačních opatření.
Řízení lidských zdrojů z pohledu bezpečnosti osobních údajů
Tématem auditu bylo i řízení lidských zdrojů z pohledu bezpečnosti osobních údajů. V této
souvislosti bylo ověřeno nastavení a fungování procesů pro řízení lidských zdrojů, včetně
získávání a výběru zaměstnanců, uzavírání pracovněprávních smluv, motivace a rozvoje
lidských zdrojů a také ukončování pracovněprávních vztahů. Audit se také zabýval
zajištěním povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům.
Technická opatření
Audit se zabýval fungováním technických opatření a ověřil, zda jsou zavedena následující
technická opatření:
nástroje pro řízení přístupových oprávnění,
nástroje pro ověřování identity uživatelů,
klíčové hospodářství,
prostředky pro zamezení neoprávněného přístupu do prostor či k osobním údajům,
integrita komunikačních cest (např. ochranou a segmentací sítě, jejího oddělení
od vnější sítě a řízením přístupů k síti, bezpečné předávání papírové dokumentace),
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používání nástroje pro ochranu před škodlivým kódem,
nástroje pro zaznamenávání vykonávaných činností a osobními údaji v informačních
systémech,
nástroje pro sledování a vyhodnocování hrozeb v souvislosti s osobními údaji,
používání kryptografických prostředků.
Postup auditu
Analýza interní dokumentace
V rámci této fáze byly posouzeny vnitřní předpisy, politiky, směrnice, metodiky a další
podklady týkající se předmětu auditu. Audit identifikoval procesy zpracování osobních
údajů. V rámci posouzení uvedených podkladů byly zhodnoceny nastavení bezpečnostních
opatření a rizika pro organizaci i pro subjekty osobních údajů, jak to vyžaduje GDPR.
Ověření procesů a opatření
Audit shromáždil potřebné informace a dokumenty.
Závěr analýzy
Na základě zhodnocených důkazů a informací byla zpracována zpráva, v které byly shrnuty
závěry z auditu včetně navržených opatření.
Zdroje informací
Hlavním zdrojem informací byly obdržené písemné podklady a výstupy z rozhovoru
s vybranými, zejména vedoucími pracovníky organizace a osobami zodpovědnými za
ochranu osobních údajů v organizaci.
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