Hodnocení rizikovosti operací zpracování
Obec Žíšov jako správce osobních údajů provedla hodnocení rizikovosti operací zpracování. Při
hodnocení rizikovosti vycházela a řídila se jak dokumentem WP248 Pokyny pro posouzení vlivu
na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za
následek vysoké riziko“ pro účely nařízení 2016/679, tak i dokumentem ÚOOÚ „Seznam druhů
operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů“, zveřejněného dne 11. 11. 2020 na webových stránkách ÚOOÚ.
V souladu s výše uvedenými dokumenty nejdříve správce osobních údajů shromáždil
informace o zpracování osobních údajů, a to tak, že vycházel ze zpracovaných záznamů o
činnosti.
Po shromáždění těchto informací provedl správce osobních údajů analýzu, zda je u
jednotlivých druhů operací zpracování povinné zpracovávat posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů. Na základě této analýzy vyhodnotil ty operace zpracování, u kterých není
nutno provádět posouzení vlivu. Tyto operace jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu
a seznam těchto operací vychází z již výše uvedeného dokumentu „Seznam druhů operací
zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“ – tzv.
Negativní seznam.
U zbylých operací zpracování, které nebyly vyhodnoceny jako operace, které nepodléhají
požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (jedná se o ty operace zpracování,
které správce osobních údajů nenalezl v tzv. Negativním seznamu vydaném ÚOOÚ), provedl
správce osobních údajů analýzu zpracování osobních údajů a seznamu operací zpracování (viz
příloha č. 2 tohoto dokumentu), která podléhají požadavku posouzení vlivu a to tak, že vyjádřil
povahu zpracování osobních údajů pomocí charakteristik zpracování osobních údajů, kdy u
každé charakteristiky použil definovanou stupnici, tj. výčet hodnot nebo intervalů hodnot,
kterých můžou jednotlivé operace zpracování nabývat. Každé zpracování osobních údajů tak
bylo popsáno jedinečným souborem charakteristik, roztříděných do tří skupin, s tím, že se
označila každá skupina jinak:
-

kritické hodnoty,
významné hodnoty,
nízké hodnoty.

Vzhledem k tomu, že ani jedna z posuzovaných operací zpracování nebyla vyhodnocena tak,
že by úroveň dvou a více charakteristik zasáhla mezi kritické hodnoty nebo tak, že by jedna
úroveň zasáhla mezi kritické hodnoty a zároveň nejméně pět charakteristik dosáhlo úrovně
významné, došel správce osobních údajů k závěru, že žádná z těchto operací zpracování nemá
za následek vznik vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob s přihlédnutím k povaze,
rozsahu, kontextu, účelům zpracování a využitím nových technologií, a proto není nutno
zpracovávat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Dne 20. února 2022

David Kyml
starosta obce Žíšov

Příloha č. 1

Seznam operací zpracování osobních údajů, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů

1) Zpracování prováděná v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/679
a) Zveřejňování informací o smlouvách a veřejných zakázkách
b) Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
c) Oblast životního prostředí
d) Přidělení čísla popisného, evidenčního
e) Stavební řízení, související vyjádření, souhlasy
f) Silniční správní úřad
g) Povolení zvláštního užívání komunikací
h) Ostatní správní řízení v samostatné i přenesené působnosti
i) Evidence obyvatel
j) Volby, voličské seznamy, voličský průkaz, související agenda
k) Czech point
l) Datové schránky
m) Spisový protokol
n) Stížnosti
o) Úřední deska
p) Jednotka sboru dobrovolných hasičů
q) Školení, kurzy
r) Sociální služby
s) Pomoc v hmotné nouzi
t) Činnosti související s výkonem veřejné služby
u) Pomoc při získání přiměřeného bydlení, agenda doplatku na bydlení
v) Ověřování, vidimace
w) Zákon o střetu zájmů
x) Testování na covid

y) Ztráty a nálezy

2) Zpracování prováděná v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení 2016/679
a) Správa majetku
b) Podklady pro jednání zastupitelstva, výborů a komisí, zápisy z jednání
c) Internetové stránky obce
d) Obecní kronika
e) Významné životní události občanů a vítání občánků
f) Akce pořádané obcí
g) Knihovna
h) Místní poplatky
i) Testování na covid
j) Kontaktní údaje (telefon, e-mail) sloužící k urychlení kontaktu s občanem v rámci vyřizování
věci (elektronická komunikace, doplnění podání)

3) Zpracování prováděné za účelem vedení účetnictví, personální agendy, mzdové agendy
(uvedeno v „negativním seznamu“ ÚOOÚ):
a) Vedení účetnictví včetně pokladny
b) Personální agenda
c) Mzdová agenda

Příloha č. 2

Dotace a návratné finanční výpomoci
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).

X

Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)
Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z okolního
prostředí

Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na úzmeí ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

X

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.
Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

X

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Nájemní smlouvy včetně související agendy
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).

X

Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí

Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na územ í ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

X

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.

X

Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Obchodní vztahy
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).

X

Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí

Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

X

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.
Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

X

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Ostatní soukromoprávní smluvní vztahy
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).

X

Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí

Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

X

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.
Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

X

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Veřejné zakázky
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).

X

Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí

Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.

X

Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Pronájmy bytových a nebytových prostor
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).

X

Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí

Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.

X

Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Informační SMS, E-mail
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

X

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných
činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o
politických názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v
odborech, o zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické
údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně
biometrických kamer a podobných zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech
trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek,
údaje o uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např.
ICT) používaných subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši
finančních prostředků, dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech
znamenajících poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje
přístupové údaje: jméno, heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo
pokuty, účast na některých akcích apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze
(zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum
narození, číslo platební karty, heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa pobytu, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků
apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně
jméno, příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního
pojištění, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).
Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných
akcích, vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)
Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje
jako je váha, výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté
obrazové záznamy, identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech
apod.)

X

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí
Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
národnosti, náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu,
odsouzení pro trestný čin apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny
podle toho, zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k
zaměstnavateli, o příjemce vůči poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb,
odběratele léčiv, odběratele erotických pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu
Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu v Pokyny WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude
tedy určováno individuálně. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních
údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující
hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů: od 10001 subjektů
údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy
zpracování/pobočkami, a zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska
původu/umístění subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v
souladu s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet
dotčených subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka
nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování
údajů. Jako podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů
(zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení
středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000 subjektů údajů nebo
mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu
s Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených
subjektů údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání
činnosti zpracování osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako
podporu pro správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z
ČR na území ČR) doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení malého rozsahu
zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR
nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s
1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z hlediska původu/umístění
subjektů údajů.

X

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště
apod. - týká se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná
prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky
majitele, interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také
velmi omezeně (1-1,5 m) veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému
objektu - týká se ostatních kamerových systémů.

X

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má
subjekt údajů možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů
může jen dílčím způsobem prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u
některých práv (právo na výmaz osobních údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o
zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo právní předpis nebo
automatizované rozhodování apod.
Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které
má subjekt údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může
prosadit jen některá svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na
výmaz osobních údajů) může prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může
uplatnit svá práva například v omezeném časovém úseku, nebo za vymezených
podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených zákonem, jako je
uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt
údajů bez problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních
předpisů.

X

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci
zpracování zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.
Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci
nebo zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

X

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k
analýzám, profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data
získaná od jiných správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke
slučování/sdružování údajů získaných za různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným
správcem. Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo
vícenásobnými vazbami.

X

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií
správce (orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení
apod.), a to proto, že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je
proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést
vyčerpávající seznam správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

X

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro
správce o nová řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o
nové řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů
v EHS) nebo jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale
jde o opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

X

Testování covid – zaměstnanci (osobní údaje viz
záznam o činnosti – Testování na covid)
Kritérium 1 - zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a lokalizovatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a rozpoznatelné
Subjekty údajů jsou identifikovatelné/identifikované a jinak monitorované

Kritérium 2 - zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo
údajů vysoce osobní povahy subjektů údajů
Zvláštní kategorie údajů a údaje týkající se rozsudků ve věcech trestních a trestných činů
Zpracování zahrnuje vedení osobních údajů o rasovém nebo etnickém původu, o politických
názorech, o náboženském vyznání, o filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, o
zdravotním stavu, o sexuálním životě a sexuální orientaci FO, genetické údaje, biometrické údaje
zpracovávané za účelem jedinečné identifikace FO (včetně biometrických kamer a podobných
zařízení), údaje týkajících se rozsudků ve věcech trestních a trestných činů apod.
Údaje vysoce osobní povahy (například údaje z logů, historie navštívených stránek, údaje o
uskutečněných voláních, údaje elektronické pošty, údaje o zařízeních (např. ICT) používaných
subjektem údajů, finanční údaje (zahrnuje údaje o stavu majetku, výši finančních prostředků,
dluzích nebo půjčkách, platební morálce) apod).
Údaje umožňující vystupovat/jednat jménem subjektu údajů v souvislostech znamenajících
poškození cti, pověsti, charakteru, bezúhonnosti (zpracování zahrnuje přístupové údaje: jméno,
heslo/PIN, role, pseudonym, zaznamenané přestupy nebo pokuty, účast na některých akcích
apod.)
Údaje umožňující na účet subjektu údajů odbírat služby, zboží, vybírat peníze (zpracování zahrnuje
údaje: jméno subjektu (společně jméno a příjmení), datum narození, číslo platební karty,
heslo/PIN, zákaznické číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pobytu, vlastnictví
nemovitostí, vlastnictví dopravních prostředků apod.)
Jedinečné identifikační údaje (zpracování zahrnuje údaje: jméno subjektu (společně jméno,
příjmení, tituly, datum narození), RČ, číslo sociálního pojištění, číslo zdravotního pojištění, číslo
OP, číslo pasu, číslo ŘP, AIFO apod.).
Údaje spojené s chováním subjektu údajů (zpracování zahrnuje údaje: účast na běžných akcích,
vzdělávání, popis praxe, zájmy, údaje o členství apod.)

Ostatní osobní údaje, včetně některých zvláštních případů (zpracování zahrnuje údaje jako je váha,
výška, konfekční velikost, barva vlasů, barva očí, pohlaví, věk apod., prosté obrazové záznamy,
identifikátory subjektů, které nejsou jedinečné, údaje o nákupech apod.)

Kritérium 3 - zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z
okolního prostředí
Stálá zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle národnosti,
náboženství, sexuální orientace, tělesného nebo mentálního hendikepu, odsouzení pro trestný čin
apod.)
Časově omezená zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle
toho, zda jde o migranty, nemocné, staré lidi, děti, mladistvé apod.)
Situačně daná zranitelnost (subjekty jsou zařaditelné jako členové vymezené skupiny podle toho,
zda jde o žadatele vůči veřejné správě, o zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli, o příjemce vůči
poskytovatelům zdravotních či sociálních služeb, odběratele léčiv, odběratele erotických
pomůcek)
Bez zvláštní zranitelnosti

Kritérium 4 - zpracování osobních údajů velkého rozsahu

Zpracování osobních údajů velkého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu v Pokyny
WP243) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených subjektů údajů, objem údajů
a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání činnosti zpracování osobních údajů,
zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů a bude tedy určováno individuálně. Jako podporu pro
správce analyzující zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR)
doporučujeme zvážit následující hodnoty pro určení velkého rozsahu zpracování osobních údajů:
od 10001 subjektů údajů nebo více než 1,0‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo nad 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s více než 20 místy zpracování/pobočkami, a
zároveň úroveň státu (NUTS = NUTS1) z hlediska původu/umístění subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů středního rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu s
Pokyny WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených subjektů
údajů, objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání činnosti zpracování
osobních údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako podporu pro správce analyzující
zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit
následující hodnoty pro určení středního rozsahu zpracování osobních údajů: od 5001 do 10000
subjektů údajů nebo mezi 0,5-1,0 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo od 2 do 20
přistupujících osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 5-20 místy zpracování/pobočkami a zároveň
úroveň nejméně regionu (NUTS2) nebo kraje (NUTS3) z hlediska původu/umístění subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů malého rozsahu. Při jeho určování je doporučeno (v souladu s Pokyny
WP243 a WP248) vzít v úvahu především následující faktory: počet dotčených subjektů údajů,
objem údajů a/nebo rozsah zpracovávaných údajů, délka nebo trvání činnosti zpracování osobních
údajů, zeměpisný rozsah činnosti zpracování údajů. Jako podporu pro správce analyzující
zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména z ČR na území ČR) doporučujeme zvážit
následující hodnoty pro určení malého rozsahu zpracování osobních údajů: do 5000 subjektů
údajů nebo méně než 0,5 ‰ populace ČR nebo dotčených států, a/nebo do 2 přistupujících
osob/zaměstnanců správce, a/nebo s 1-4 místy zpracování/pobočkami, a úroveň nejméně obce z
hlediska původu/umístění subjektů údajů.

Kritérium 5 - zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor
Podrobná úroveň - místa veřejně přístupná. Jde o veřejná prostranství, pasáže, letiště apod. - týká
se kamerových systémů monitorujících ve velkém rozsahu veřejná prostranství.
Podrobná úroveň - místa veřejně omezeně přístupná nebo nepřístupná. Jde o pozemky majitele,
interiéry objektů jako bytové domy, průmyslové objekty, prodejny a také velmi omezeně (1-1,5 m)
veřejná prostranství, těsně přilehlá k monitorovanému objektu - týká se ostatních kamerových
systémů.

Kritérium 6 - zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů
Subjektem údajů neovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má subjekt údajů
možnost ovlivnit jen velmi omezeně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může jen dílčím způsobem
prosadit svá práva daná nařízením 2016/679 nebo u některých práv (právo na výmaz osobních
údajů) je nemůže prosadit vůbec. Jedná se o zpracování, jehož provedení správcem upravil přímo
právní předpis nebo automatizované rozhodování apod.

Subjektem údajů omezeně ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, které má subjekt
údajů možnost ovlivnit jen částečně, tj. zpracování, kde subjekt údajů může prosadit jen některá
svá práva daná nařízením 2016/679 nebo další práva (právo na výmaz osobních údajů) může
prosadit jen omezeně, to znamená, že subjekt může uplatnit svá práva například v omezeném
časovém úseku, nebo za vymezených podmínek. Jedná se například o zpracování, jehož údajů je
třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zákona (nikoliv však přímo upravených
zákonem, jako je uzavírání smluvních vztahů).
Subjektem údajů ovlivnitelné zpracování a předání. Týká se zpracování, kde subjekt údajů bez
problémů prosazuje svá práva daná nařízením 679/2016.

Kritérium 7 - zpracování osobních údajů veřejně přístupných
Údaje jsou veřejně přístupné neomezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci zpracování
zpřístupňované veřejnosti správcem například na základě právních předpisů.

Údaje jsou veřejně přístupné omezenému počtu subjektů. Jde o údaje v rámci zpracování
zpřístupňované správcem omezené (předem vymezené) skupině subjektů.
Údaje nejsou veřejně přístupné. Jde o údaje v rámci zpracování přístupné pouze správci nebo
zpracovateli, případně orgánům veřejné moci na základě právních předpisů.

Kritérium 8 - zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých
infrastrukturách nebo platformách
Automatizované expertní systémy, včetně umělé inteligence. Systémy sloužící k analýzám,
profilováním.
Systém s propojením na jiná zpracování prováděná stejným správcem nebo data získaná od jiných
správců. Jde zejména o zpracování, kde dochází ke slučování/sdružování údajů získaných za
různými účely.
Jednoduchý nebo složitý systém bez propojení na jiná zpracování prováděná stejným správcem.
Jde o prosté zřetězení operací nebo operace s proměnlivými nebo vícenásobnými vazbami.

Kritérium 9 - zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele
S vazbami na nejednoznačně vymezené správce. Vazba je dána například jen kategorií správce
(orgány veřejné správy, nemocnice, školy, členové podnikatelských seskupení apod.), a to proto,
že seznam není možno vyčerpávajícím způsobem určit nebo je proměnlivý.
S vazbami na jednoznačně vymezené správce a/nebo zpracovatele. Lze uvést vyčerpávající seznam
správců a/nebo zpracovatelů.
Bez vazeb na jiné správce a/nebo zpracovatele.

Kritérium 10 - zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo
organizačních řešení
Zcela nové řešení (dosud nerealizované zpracování osobních údajů). Jedná se pro správce o nová
řešení, nikde dosud nerealizovaná, se kterými nejsou žádné zkušenosti.
Nové řešení (již známého zpracování osobních údajů) u správce. Jedná se pro správce o nové
řešení, nebo správce může využít zkušeností jiného člena konsorcia (včetně členů v EHS) nebo
jiného subjektu (například dodavatele).
Obdobné řešení u správce již někde nasazené nebo řešení nově nasazené u správce, ale jde o
opakované řešení (nabízené na trhu dodavatelem se škálovatelným nastavením).

