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▪ Romana Grausgruberová
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telefon: 770 170 116

email: romana.grausgruberova@ruk.cuni.cz



cunicz.sharepoint.com/sites/info

DOKUMENTY KE STAŽENÍ



OBSAH

▪ základní pojmy

▪ práva a povinnosti

▪ praktická doporučení

▪ kybernetická bezpečnost
▪ e-mail, cloudové služby, hromadná korespondence
▪ zveřejnění osobních údajů, fotografie a videozáznam
▪ pořádání akcí, ankety, soutěže atd.

▪ dotazy a diskuze



ZÁKLADNÍ POJMY



▪ na právnické osoby

▪ na osobní údaje čistě osobní povahy

▪ na osobní údaje zesnulých osob

NA CO SE GDPR NEVZTAHUJE?



MOHU IDENTIFIKOVAT
FYZICKOU OSOBU?

NE ANO

nejedná se
o osobní údaj

OSOBNÍ ÚDAJ

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (dále Subjekt údajů)

GDPR



EVIDENCE

jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle 
zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo 
rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska

MÁM OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
V TABULCE, SEZNAMU, KARTOTÉCE, ...?

NE ANO

nejedná se
o evidenci GDPR



ZPRACOVÁNÍ

jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 
soubory osob. údajů

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

POUŽÍVÁM OSOBNÍ ÚDAJE KE SVÉ PRÁCI
A JSOU DOSTUPNÉ DALŠÍM LIDEM?

NE ANO

nejedná se
o zpracování GDPR



SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a 
prostředky zpracování osobních údajů

Univerzita Karlova,

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,

IČO: 00216208 

Opatření rektora
16/2018 - Zásady a pravidla ochrany osobních údajů



▪ poskytuje informace a poradenství správcům, zpracovatelům
a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů

▪ monitoruje soulad s obecným nařízením, opatřením rektora a dalšími
předpisy včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné
přípravy pracovníků zapojených do zpracování osobních údajů (školení)

▪ spolupracuje s dozorovým úřadem

gdpr@cuni.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

+ kopie na vašeho koordinátora GDPR



PRÁVA A POVINNOSTI



Abych mohl zpracovávat osobní údaje, musím…

1. mít právní důvod

2. určit účel zpracování (a nezbytný rozsah údajů)

3. stanovit dobu zpracování

4. zajistit, aby byly osobní údaje v bezpečí

5. znát práva subjektu údajů



správce může osobní údaje zpracovávat pouze tehdy,
má-li k takovému zpracování alespoň jeden právní důvod

▪ splnění zákonné povinnosti

▪ splnění smlouvy

▪ oprávněný zájem správce

▪ veřejný zájem/výkon veřejné moci

▪ ochrana životně důležitých zájmů

▪ souhlas

PRÁVNÍ DŮVOD

Bez právního důvodu nemohu osobní údaje zpracovávat!

zákon o VŠ, zákoník práce, … 

smlouva o poskytování služeb

ochrana majetku, vzdělávání

plnění přenesené působnosti

hřebenová túra

jen, pokud nemám jiný právní důvod



ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

správce nesmí vůči subjektu údajů zastírat účel,
pro který jsou osobní údaje zpracovávány

Příklad:

▪ vzdělávací činnost
▪ vědecká, výzkumná a vývojová činnost
▪ řízení, samospráva a provoz vysoké školy
▪ habilitační a profesorská řízení
▪ informační a propagační činnost
▪ poskytování veřejných služeb
▪ komerční činnost
▪ zdravotnická činnost
▪ ostraha a ochrana majetku, …

zpracovávají se pouze
osobní údaje, jež jsou
pro každý konkrétní účel
daného zpracování
nezbytné

Nadbytečné osobní údaje
musím zlikvidovat!



DOBA ZPRACOVÁNÍ

osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující
identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné
pro účely, pro které jsou zpracovávány

po uplynutí této doby je povinností správce osobní údaje zlikvidovat

Příklad:

▪ počet let (5, 10, 50)

▪ po dobu trvání smlouvy

▪ do ukončení výběrového řízení
Nelze shromažďovat osobní údaje

na dobu neurčitou!



porušení zabezpečení vede k náhodnému nebo protiprávnímu 
zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo 
zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných 
osobních údajů

ZABEZPEČENÍ

▪ přístup (přístupová práva)

▪ šifrování

▪ pseudonymizace

▪ anonymizace



fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

ZPRACOVATEL

podstatným instrumentem, který upravuje vztah správce a zpracovatele,
je smlouva o zpracování osobních údajů nebo obdobný právní akt

Příklad:

▪ externí účetní firma

▪ dodavatel informačního systému
(jestliže provádí zpracování osobních
údajů pro správce) Pokud není uzavřena

se zpracovatelem smlouva,
odpovídám za jeho chyby já!



fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné nebo moci, agentura 
nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty

PŘÍJEMCE

také pro předávání osobních údajů musí existovat právní důvod

Příklad:

▪ ČSSZ, MŠMT, Policie - zákonná povinnost

▪ poskytovatel dotace - smlouva, oprávněný zájem

▪ Česká televize, fotograf - souhlas

Bez právního důvodu nesmím osobní údaje nikomu předávat!



PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

▪ na informace o zpracování (proč a jak?)

▪ na přístup k osobním údajům (co?)

▪ na opravu a doplnění

▪ vznést námitku proti zpracování

▪ na omezení zpracování (jen „uložení“)

▪ na výmaz („být zapomenut“)

▪ na přenositelnost údajů

▪ na přezkum automatizovaného rozhodnutí

▪ na stížnost dozorovému orgánu



INFORMAČNÍ POVINNOST



INFORMAČNÍ POVINNOST

▪ v okamžiku získání osobních údajů má správce povinnost 
informovat subjekt údajů o svém úmyslu tyto osobní údaje 
zpracovávat

▪ přijme vhodná opatření, aby poskytl informace stručným, 
srozumitelným a snadno přístupným způsobem



▪ kontaktní údaje správce

▪ právní důvody a účely zpracování

▪ rozsah osobních údajů

▪ doba zpracování

▪ případný příjemce údajů (zpracovatel být uveden nemusí)

▪ případný úmysl předat údaje do třetí země (mimo EU)

▪ práva subjektu údajů (přístup, oprava, námitka, …)

▪ kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

▪ zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí - pokud nejsou od s.ú.

INFORMAČNÍ POVINNOST



INFORMAČNÍ POVINNOST - PŘÍKLAD

Děkujeme za váš zájem zúčastnit se konference XYZ.

Vaše osobní údaje v rozsahu … jsou potřebné pro registraci na konferenci, přípravu materiálů
a vystavení daňového dokladu. Vaše jméno a příjmení bude dále předáno správci budovy, aby
vám byl umožněn vstup. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let.

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208.

Máte právo
• na opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• vznést námitku proti zpracování v případě, že jsou osobní údaje zpracovávané pro splnění úkolu

ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce,
• požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost

výše uvedených námitek,
• podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat
pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámil/a s touto informací o zpracování osobních údajů.



SOUHLAS



SOUHLAS

▪ text souhlasu má být stručný a srozumitelný

▪ musí být odlišitelný od ostatního textu

▪ pokud existuje více účelů zpracování,
je nutné udělit souhlas pro každý účel zvlášť

▪ subjekt údajů musí provést aktivní krok k tomu, aby souhlas udělil

▪ subjekt údajů není povinen souhlas udělit a nesmí být
za jeho neudělení trestán (například neposkytnutím služby)

▪ odvolat souhlas musí být stejně snadné, jako jej poskytnout

▪ správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas



SOUHLAS

▪ kontaktní údaje správce

▪ právní důvody a účely zpracování

▪ rozsah osobních údajů

▪ doba zpracování

▪ případný příjemce údajů (zpracovatel být uveden nemusí)

▪ případný úmysl předat údaje do třetí země (mimo EU)

▪ právo subjektu údajů souhlas kdykoliv odvolat a způsob,
jak to udělat

▪ další práva subjektu údajů (přístup, oprava, …)

▪ kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů



SOUHLAS - PŘÍKLAD

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/ná, jméno, příjmení, titul/y, bydliště… tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově,
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“) se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu …… za účelem …… Souhlas uděluji na dobu 10 let. Tyto údaje budou 
zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům UK, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat.

Odvolat souhlas mohu na internetové stránce www … nebo zasláním e-mailu na adresu …

Dále máte právo
• na informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
• na opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než budou opraveny,
• na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány
• požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci
• podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat
pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

V Praze, dne, podpis



INFORMAČNÍ POVINNOST A SOUHLAS - PŘÍKLAD

Děkujeme za váš zájem o členství v Klubu Alumni UK.

Vaše osobní údaje v rozsahu … a údaje spojené s absolvovaným studiem jsou potřebné pro ověření
Vašeho studia na UK. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu vašeho členství.

Dále jsou tyto údaje využity pro zasílání informací pro členy klubu. Zaškrtnutím políčka níže vyjádříte
svůj souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat na stránkách klubu www...

 souhlasím se zasíláním newsletterů a pozvánek na akce 

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208.

Máte právo
• odvolat svůj souhlas se zasíláním newsletterů a pozvánek na akce,
• na opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• xxx
• xxx

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat
pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s touto informací
o zpracování osobních údajů.



PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ



KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

K úniku osobních údajů z počítače, tabletu či mobilního telefonu
dochází především:

▪ podceněním zabezpečení (slabé heslo, zastaralý operační systém, 
neaktuální antivirové řešení)

▪ spuštěním škodlivého kódu (např. z přílohy podvodného e-mailu, 
návštěvou nedůvěryhodných webových stránek)

▪ hrubou nedbalostí (zpřístupnění zařízení nepovolaným osobám, 
ztráta zařízení)



POKYN POVĚŘENCE č.1

Hlášení ztráty zařízení

▪ je povinnost nahlásit pověřenci každou ztrátu či odcizení
každého zařízení nebo datového nosiče, které mohou umožnit
přístup k osobním nebo citlivým údajům, za které UK odpovídá

▪ zařízení - notebook, tablet, mobilní telefon, stolní počítač (PC)

▪ datový nosič - externí disk, SD karta, USB flash disk apod.



E-MAIL

▪ e-mail, chat a různá diskuzní fóra jsou potenciálně
rizikové kanály pro únik informací

když už chci osobní údaje e-mailem poslat…

▪ měl bych využívat pouze pracovní e-mail
(nikoliv komerční služby typu Gmail, Seznam apod.)

▪ dokumenty s osobními údaji před odesláním zašifrovat

▪ citlivé osobní údaje (zdravotní stav, genetické a biometrické údaje) 
před odesláním vždy zašifrovat

▪ osobní údaje po odeslání emailem raději vymazat
a pokud možno nearchivovat v poštovní schránce



POKYN POVĚŘENCE č.3

Používání soukromých e-mailových účtů

▪ pro zasílání pracovních e-mailů, zasílání e-mailů studentům
a veškerou další komunikaci vůči třetím stranám slouží všem 
zaměstnancům výhradně pracovní e-mailové účty

▪ použití soukromých e-mailových účtů nebo účtů jiné organizace 
není přípustné

▪ výjimkou jsou e-mailové účty jiných pracovišť souvisejících s UK
nebo pod oficiální doménou některé z veřejných vysokých škol
(v případě pracovněprávního vztahu)



CLOUDOVÉ SLUŽBY

▪ úložiště, dokumenty, formuláře, kalendáře a další aplikace,
které se nenacházejí ve vašem počítači

▪ poskytovatel cloudových služeb je většinou také zpracovatelem
(musí zajistit ochranu práv subjektu údajů a nesmí osobní údaje poskytnuté 
správcem zpracovávat pro vlastní účely)

▪ proto je nutné uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů
(nebo revidovat tu stávající)

▪ neplacené „free“ služby nesplňují požadavky GDPR

▪ pro ukládání a zasílání osobních údajů je doporučeno využívat 
univerzitní sdílené úložiště na platformě Office 365 - OneDrive



HROMADNÁ KORESPONDENCE

▪ adresář kontaktů je evidencí osobních údajů

▪ neexistuje-li jiný právní důvod, pak je nutný souhlas

▪ v případě, že v minulosti probíhala korespondence, lze
souhlas dodatečně získat před dalším použitím kontaktu
(splněním informační povinnosti a „obnovením“ souhlasu)

▪ v případě tzv. opt-out (získání kontaktu v souvislosti s prodejem 
výrobku či poskytnutí služby) lze korespondenci odeslat a postačí, 
když může adresát jednoduše souhlas odvolat



POKYN POVĚŘENCE č.4

Rozesílání hromadných e-mailů

▪ v případě rozesílání hromadných e-mailů více osobám na jejich 
soukromé e-mailové adresy je doporučeno použít funkce tzv. 
skryté kopie

▪ to se nevztahuje na pracovní komunikaci (pracovní e-mailové 
adresy), nebo když je e-mail zasílán v rámci spolupracující skupiny, 
kde se účastníci vzájemně znají a obvykle mezi sebou tímto 
způsobem komunikují



ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪ internet, sociální sítě, nástěnky, tištěné publikace atd.

▪ pro zveřejnění osobních údajů potřebuji mít právní důvod

▪ neexistuje-li jiný právní důvod, pak je nutný souhlas

▪ bez souhlasu nemohu osobní údaje zveřejnit
(dokonce ani když pocházejí z veřejně dostupných zdrojů)



POKYN POVĚŘENCE č.2

Zveřejnění seznamu studentů/absolventů

▪ zveřejnění seznamu studentů či absolventů UK v tištěné podobě 
nebo na webových stránkách fakulty/součásti UK není přípustné 
bez souhlasu studentů/absolventů

▪ v případě souhlasu je zveřejnění přípustné pouze v rozsahu,
k jakému dal student/absolvent souhlas



FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAM

Zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

§ 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení
bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 89 Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení
člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému
nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné 
zpravodajství (tzv. zpravodajská licence).



FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAM

▪ fotografie, z níž je možné určit totožnost subjektu údajů,
je osobním údajem

▪ k užití fotografií a jejich šíření je potřeba souhlas

▪ souhlas není nutný v případě:

a) v případě akademického funkcionáře nebo veřejně činné
osoby při výkonu jeho/její funkce

b) pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely

▪ na pořizování fotografií za účelem propagace
či zvýšení zájmu o studium zpravodajská licence neplatí!

▪ za děti do věku 16 (13) let musí dát souhlas zákonný zástupce



POŘÁDÁNÍ AKCÍ

z hlediska účastníků

▪ pro vlastní organizaci akce (registrace, zaslání informací,
platba účastnického poplatku, vstup do budovy atd.) není
souhlas nutný - jedná se o oprávněný zájem organizátora

▪ v rámci splnění informační povinnosti by o tom měli být
účastníci informováni (např. při vyplňování přihlášky)

▪ pro zpracování nad rámec oprávněného zájmu (např. zveřejnění 
seznamu účastníků na webu organizátora nebo následné
zasílání pozvánek či newsletterů) je potřeba souhlas

▪ v případě pořizování fotografií/videozáznamů pro zpravodajské 
účely by o tom měli být účastníci akce předem informováni



POŘÁDÁNÍ AKCÍ

z hlediska přednášejících

▪ pro zveřejnění osobních údajů přednášejícího není souhlas nutný 
(účastníci potřebují vědět, kdo jim přednáší a odkud přišel)

▪ organizátor by však měl přednášejícího informovat jaké jeho
osobní údaje a kde budou zveřejněny (např. před sepsáním 
dohody…)

▪ v případě pořizování fotografií a videozáznamu přednášky je
souhlas přednášejícího nutný - ochrana autorských práv

▪ na videozáznamu přednášky by měl být pouze přednášející 
(účastník jen se souhlasem - nejedná se o zpravodajství)



DOTAZY A DISKUZE


