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KONTROLNÍ PLÁN ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ROK 2023

Kontroly dle tohoto kontrolního plánu provede inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů

(dále jen „Úřad“) JUDr. Jiřina Rippelová a oddělení bezpečnostních agend, oddělení kontroly

soukromého sektoru, oddělení kontroly veřejných subjektů a oddělení obchodních sdělení.

I. Kontroly prováděné inspektorkou Úřadu JUDr. Jiřinou Rippelovou

A. Kontrola zpracování osobních údajů soudními exekutory

Kontrolované osoby: dva soudní exekutoři

Inspektorka Úřadu JUDr. Jiřina Rippelová naváže na v roce 2021 a 2022 provedené kontroly

soudních exekutorů a za využití získaných poznatků provede dvě další kontroly. V rámci těchto

kontrol se zaměří mimo jiné na výkon práv subjektů údajů dle čl. 15 až 21 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [dále jen „nařízení (EU)

2016/679“]. Výběr soudních exekutorů, u nichž kontrola proběhne, bude učiněn na základě

stížností došlých Úřadu a na základě poznatků získaných Úřadem vminulosti provedenými

kontrolami.

Zahájení kontrol se předpokládá v 1. čtvrtletí 2023.

II. Kontroly prováděné oddělením bezpečnostních agend

B. Kontrola Eurodac

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo vnitra

Účely systému Eurodac jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů

za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria

a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu

podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém

z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států

a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně

nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých

informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění). Toto

nařízení stanoví podmínky, za nichž mohou určené orgány členských států a Evropský policejní

úřad (Europol) požádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústředním

systému Eurodac pro účely vymáhání práva. Dle čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013 členské

státy zajistí, aby nezávislý orgán každoročně provedl audit zpracování osobních údajů pro tyto

účely, součástí auditu je dle uvedeného ustanovení i analýza vzorku odůvodněných

elektronických žádostí. Příslušný k provedení takového auditu je v návaznosti na znění čl. 33

odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013 Úřad. Ačkoli dle dosavadních zjištění nebylo zpracování
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za shora uvedeným účelem dosud realizováno, zaměří se kontrola na nastavení odpovídajících

procesů pro případ takového zpracování.

Zahájení kontroly se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2023.

C. Kontrola zpracování osobních údajů zastupitelským úřadem v rámci vízového procesu

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zahraničních věcí

Pravidelný monitoring vízového procesu z pohledu ochrany osobních údajů, včetně provedení

kontroly zpracování osobních údajů konkrétním konzulátem či velvyslanectvím, je považováno

za příklad dobré praxe dozorových orgánů. Stejně jako v předchozích letech bude provedena

kontrola, jejímž předmětem je dodržování povinností stanovených nařízením Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému

(VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS), nařízením

(EU) 2016/679, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července

2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů při vízovém procesu, resp. při

vyřizování žádostí o schengenská víza, na vybraném zastupitelském úřadu, a to včetně

nutného místního šetření. Při výběru konkrétního zastupitelského úřadu musí být zohledněny

statistiky počtu žádostí o schengenská víza, případné zapojení externího poskytovatele služeb

do vízového procesu (provoz vízového centra), ale též pandemická a mezinárodně-politická

situace.

Zahájení kontroly se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2023.

D. Kamerový systém s biometrickými funkcemi

Úřad se v rámci této kontrolní akce zaměří na kamery umístěné

Úřad před přistoupením ke kontrole provede šetření, na základě kterého identifikuje všechny

správce (případně zpracovatele), resp. spravující orgány, kteří kamery provozují, a právní

režimy, kterými se zpracování osobních údajů řídí (nařízení (EU) 2016/679, hlava III případně

IV zákona č. 110/2019 Sb.).

Na základě výsledku tohoto šetření bude určena kontrolovaná osoba a rozsah kontroly, která

se zaměří především na sběr, uchování a přístup k biometrickým osobním údajům.

Zahájení kontroly se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023.

E. Informační systém

Kontrolovaná osoba: Policie ČR

Úřad provede

Zahájení kontroly se předpokládá

F. Kontrola zpracování osobních údajů v databázi
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Kontrolovaná osoba: Policie ČR

Úřad provede

Zahájení kontroly se předpokládá

III. Kontroly prováděné oddělením kontroly soukromého sektoru

G. Kontrola zpracování osobních údajů významných zpracovatelem

Kontrolovaná osoba:

,

:

.

Kontrola se zaměří na plnění povinností obecného nařízení vyplývajících pro společnost

v pozici zpracovatele osobních údajů, a to především na případné zapojování dalších

zpracovatelů, informování o změnách v zapojení dalších zpracovatelů, doložení způsobu

projednání změn v oblasti zapojení dalších zpracovatelů se správcem, dodržování smluvních

ustanovení dle čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/679, doložení případně provedených auditů

a na další relevantní povinnosti.

Zahájení kontroly se předpokládá ve 2. příp. 3. čtvrtletí 2023.

H. Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s telemarketingem

Kontrolovaná osoba: správce zabývající se telemarketingem

Úřad ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) provede kontrolu společnosti

zabývající se telemarketingem,

. Kontrola se zaměří především na to, zda disponuje vybraná kontrolovaná

osoba titulem pro zpracování osobních údajů a zdali dostatečně plní svoji informační

povinnost vůči subjektům údajů.

,

Zahájení kontroly se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022.

I. Kontrola osobních údajů zpracovávaných zaměstnavateli v rámci docházkových

systémů

Kontrolované osoby: vybraní zaměstnavatelé
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Úřad se zaměří na zpracování osobních údajů zaměstnavateli v rámci docházkových systémů,

a to především na to, jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány, po jakou dobu a zdali

jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu.

V první části této kontrolní akce bude rozeslán vytipovaným správcům (zaměstnavatelům)

dotazník, který se zaměří na získání základního přehledu o tom, jaký rozsah a kategorie

osobních údajů v rámci docházkového systému správci zpracovávají. Po vyhodnocení

dotazníku budou vytipováni správci , u kterých proběhne kontrola.

Kontrolní akce bude zahájena rozesláním dotazníku, což by mělo proběhnout do konce 1.

čtvrtletí 2023.

J. Kontrola zpracování osobních údajů společností .

Kontrolovaná osoba: .
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Kontrola se zaměří předně na databázi a na to, jaké

další databáze společnost vytváří, z jakých zdrojů jsou čerpány osobní údaje, zdali disponuje

společnost právním titulem pro zpracování osobních údajů v rámci těchto databází, jakým

způsobem plní informační povinnost a jakým způsobem probíhá výkon práv subjektů údajů.

Zahájení kontroly se předpokládá ve 2. či 3. čtvrtletí 2023.

IV. Kontroly prováděné oddělením kontroly veřejných subjektů

K. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním občanských průkazů

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo vnitra

Kontrola se zaměří na proces (mimo jiné upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 nařízením o posílení zabezpečení průkazů totožnosti

občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům,

kteří vykonávají své právo volného pohybu) zpracování osobních údajů od podání žádosti

o vydání občanského průkazu až po jeho vyhotovení, a to včetně zmapování zapojených

subjektů, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí.

Zahájení kontroly se předpokládá v průběhu 3. čtvrtletí 2023.

L. Kontrola nastavení zpracování osobních údajů podnětů fyzických osob

Kontrolovaná osoba:

Úřad se zaměří na zpracovávání osobních údajů osob, které zasílají podněty

Kontrole bude podrobeno nastavení doby uchování osobních údajů, plnění

informačních povinností vůči subjektům údajů, výkon práv subjektů údajů a zapojení

pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zahájení kontroly se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2023.

M. Využívání sociálních sítí ministerstvy

Využívání „sociálních sítí“ nebo „sociálních médií“ (tj. elektronických komunikačních služeb)

ústředními orgány státní správy v České republice pro styk s nejširší veřejností se stalo běžnou

praxí; po získání reprezentativního přehledu dotazníkovým průzkumem bude kontrolou

prověřeno plnění základních povinností, s nimiž se používání těchto platforem zpracování

osobních údajů pojí. Dotazníkem bude osloveno několik ústředních orgánů státní správy, které

využívají pro kontakt s veřejností sítě Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin a síť

Mastodont. Zjišťování se zaměří na dodržování zásad zpracování podle článku 5 odst. 1

obecného nařízení o ochraně osobních údajů včetně jejich promítnutí v návrhu zpracování

(projektové, provozní a bezpečnostní dokumentaci) včetně kontroly nad celým řetězcem

operací prováděných s osobními údaji zaměření a na informování subjektu údajů

a oboustrannou komunikaci s nimi.
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Rozeslání dotazníku se předpokládá v průběhu 1. čtvrtletí 2023.

N. Koordinovaná kontrolní akce (v rámci EDPB Coordinated Enforcement Framework) –

postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů

Úřad se bude v roce 2023 spolu s dalšími evropskými dozorovými úřady podílet

na koordinované kontrolní akci týkající se postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Rozsah kontrolní akce a způsob zapojení Úřadu do ní bude určen na základě konsensu

ve skupině CEF počátkem roku 2023.

V. Kontroly prováděné oddělením obchodních sdělení

O. Kontrolní akce oddělení obchodních sdělení

Kontrolované osoby:

Oddělení obchodních sdělení provede v roce 2023 kontrolu uvedených dvou vytipovaných

společností v oblasti šíření obchodních sdělení (kontrola plnění povinností ve vztahu k zákonu

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), jejímž předmětem bude

kontrola dodržování podmínek při šíření obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv.

Vminulém roce zaznamenal Úřad nárůst stížností na zasílání obchodních sdělení pomocí SMS

zpráv, zejména pokud jde o nedodržování náležitostí takových obchodních sdělení, a také

dotazy z řad podnikatelů i odborné veřejnosti. Kontrola bude provedena u společností,

u kterých již bylo průzkumem zjištěno, že tento způsob propagace využívají, anebo již dříve

namožné porušení v této oblasti byly již Úřadem upozorněny. S ohledem na to, že nedodržení

§ 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb., tedy podmínek, za kterých je zasílání obchodních sdělení

zakázáno, a které se týkají především určité formy či náležitostí, které by daná obchodní

sdělení měla obsahovat, by jejich nedodržení mohlo znamenat i systémová porušení, nikoli

tedy porušení v ojedinělých případech, tedy vůči určitému adresátovi. Termín zahájení kontrol

se předpokládá v 1. a 2. čtvrtletí 2022.

V Praze dne 22. prosince 2022

Mgr. Jiří Kaucký

předseda Úřadu pro ochranu

osobních údajů


