
Městská část Praha 20
Úrao městské části
Jívanská 647, 193 21Praha - Horní Počernice, te|.271071611,711, fax 28192 0093

Název: Vnitřní směrnice ÚvtČ é. ,|t2o12 o ochraně osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů upravuje opatření k zajištění ochrany
osobních údajů v sou|adu s ust.  $ 13 odst.2 zákona č, 1o1t2ooo Sb' ,  o ochraně
osobních údajů a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějŠích předpisů (dá|e jen
,,Zákon'' nebo ,,zákon č. 10112000 Sb...) s cílem zajištění jednotného postupu při
přijímání a rea|izaci opatření ochrany osobních údajů v podmínkách Městské části
Praha 20 (dá|e jen ,,městská část..)'

Č l .  t
Úvodní ustanovení

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. osobní údaj - je jakýko|i údaj týkající se určeného nebo určite|ného subjektu
údajů.

2. Cit|ivý údaj - je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, poIitických postojích, č|enství V politických stranách, náboŽenství a
fi|ozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuá|ním Životě
subjektu údajů.

3' Zpracování osobních údajů - rozumí se zejména jejich shromaŽd'ování, uk|ádání
na nosiče informací, zpřístupňování, Úprava nebo pozměňování, vyhledávání,
pouŽívání, předávání, šíření, zveřejňování'

4. ShromaŽd'ování osobních údajů - je systematický postup, jehoŽ cílem je získání
osobních údajů za Úče|em jej ich da|šího u|oŽení na nosič informací.

5. Likvidace osobních údajů - rozumí se fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické
vymazání nebo jejich trva|é vy|oučení z da|ších zpracování.

6. Správce osobních údajů - je každý subjekt, kteý určuje úče| a prostředky
zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

7 ' oprávněná osoba - je kaŽdý subjekt, kteý na zák|adě pověření správcem
zpracovává osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů.



B. Zpracování osobních údajů - shromaŽd'ování, uk|ádání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyh|edávání, pouŽívání, předávání,
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, b|okování a
likvidace.

ct.2
Nejdů|eŽitější zásady zpracovávání osobních údajů

1. Se souhlasem subjektů.

- souhlas musí mít písemnou formu a musí být z něho patrno, v jakém rozsahu je
poskytován, komu a k jakému úče|u, na jaké období a kdo jej poskytuje
- souh|as můŽe být kdyko|i písemně odvo|án
- tento souh|as musí být uchováván po ce|ou dobu zpracování osobních údajů

2. Bez souh|asu subjektů:

Bez souh|asů subjektů |ze osobní Údaje zpracovávat pouze na zák|adě právního
předpisu, za úče|em ochrany majetku a osob, ochrany dů|eŽitých zájmŮ subjektů
Údajů, ochrany práv městské části, oprávněného zveřejňování osobních údajů,
identifikace zaměstnanců a zastu pite| ů, výkon u samostatné působnosti zastu pite|ů,
pořizování a zveřejňování audiovizuá|ního záznamu z ku|turních, sportovních a
spo|ečenských akcí a z jednání zastupite|stva Městské části Praha 20.

3. osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k úče|u jejich
zpracování.

4. Lze shromaŽd'ovat a zpracovávat jen ty osobní údaje, které odpovídají
stanovenému úče|u a rozsahu zpracováni'

5. Zpracovávají se pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

6' Pro statistické účely je nutné osobní údaje anonymizovat.

7. Pokud Se na přís|ušný úče| zpracování osobních údajů nevztahuje ustanovení
Zákona o osvobození od vyŽadování souh|asu ke zpracování osobních Údajů, musí
si správce vyŽádat od fyzické osoby, k níŽ se osobní údaje vztahují, souh|as se
zpracováním těchto osobních údajů.

B. Tato směrnice se nevztahuje na nahodi|é shromaŽd'ování osobních údajů jimŽ je
takové shromaŽd'ování kdy současně p|atí Že
- údaje nejsou tříděny čijinak systemizovány,
- údaje jsou shromažd,ovány na zák|adě náhody, neočekávané udá|osti apod.,
- shromaŽd'ované Údaje nemají vŽdy stejnou strukturu,
- shromaŽd'ované údaje mohou být nepřesné nebo neúp|né.

ct.3
Zajištění informovanosti subjektů bez souhlasu



1. Ve vnitřních prostorech a před vstupem do objektů prostřednictvím informační
tabu|ky čij iným vhodným způsobem.

2. V ostatních případech formou oznámení na webových stránkách městské části.

Čl. +
Způsob zpracování, uchovávání a zabezpečení osobních údajů

1. Vedoucí věcně přís|ušných odborů pIní, resp. zajišťují spInění opatření
stanovených touto směrnicí Ve své působnosti. Ve vztahu k podřízeným
zaměstnancům a osobám, vykonávajícím stáŽ nebo rekva|ifikační kurz u jimi
řízeného odboru, vykonávají povinnosti správce osobnich údajů.

2. oprávněné osoby v rámci p|nění svých pracovních povinností p|ní opatření k
ochraně osobních údajů ve smys|u této směrnice'

3. Tajemník zajišťuje zahrnutí prob|ematiky ochrany osobních údajů do plánu
vzdělávání úředníků.

4' Tajemník zajišt'uje informovanost oprávněných osob k prob|ematice ochrany
osobních Údajů se zaměřením na nové skutečnosti u městské části, promítající se
do systému ochrany osobních údajů (organizační, dis|okační, personá|ní změny,
upgrade HW nebo SW informačního systému apod.).

5. Tajemník organizuje kontro|ní činnost k dodrŽování zásad ochrany osobních
údajů. Tajemník stanovuje a zajišt,uje rea|izaci neodk|adných opatření v ob|asti
zabezpečení ochrany osobních údajů'

6. Vedoucí věcně přís|ušných odborů jsou povinni zajistit oprávněným osobám
podmínky pro uk|ádání nosičů s osobními údaji a vyŽadovat jejich pouŽívání
(uzamykateIné úschovné objekty nebo uzamykateIné místnosti s moŽností
samostatného vstupu pouze oprávněných osob).

7. Vedoucí věcně přís|ušných odborů jsou povinni zajistit bez zbytečného odk|adu
práva fyzických osob, jejichŽ osobní údaje jsou o odboru zpracovávány v případě, Že
fyzická osoba Žádá informaci o tomto zpracování nebo žádá o provedení nápravy ve
zpracování svých osobních údajů; Žádá-|i fyzická osoba o informaci o zpracování
svých osobních údajů v rámci ce|é městské části, informovat o této skutečnosti
tajemníka.

8. Vedoucí věcně příslušných odborů jsou povinni zajistit, aby písemnosti, jejichŽ
původcem je jim vedený odbor a které jsou doručované zveřejněním na úřední
desce (téŽ e|ektronické úřední desce na webových stránkách městské části)
obsahova|y pouze ty údaje, které vyŽaduje zv|áštní zákon, d|e kterého ke zveřejnění
dochází.

9. Vedoucí věcně přís|ušných odborů jsou povinni provádět kontro|ní činnost k
ochraně osobních údajů a v případě zjištěných nedostatků přijímat opatření k jejich
odstranění. o zjištěných skutečnostech a přijatých opatřeních informovat tajemníka.



10. Vedoucí věcně příslušných odborů jsou povinni novým zaměstnancům zajistit
zřízení přístupových oprávnění do informačních systémů á ap|ikací městské části a
rovněŽ zajistít změny nebo zrušení těchto oprávnění V návaznosti na změnu
zařazení přís|ušného zaměstnance nebo jeho pracovních povinností.

1 1. osobní údaje, které jsou zpracovávány prostřednictvím e|ektronických databází
musí být chráněny nejméně:

- individuá|ním hes|em kaŽdé jednot|ivé oprávněné osoby
- antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopil

12. Databáze musí být u|oŽeny na serveru umístěném v uzamykate|né k|imatizované
místnosti.

13. Písemnost i  a dig i tá|ní záznamová média, které obsahují osobní údaje'  musí být
zabezpečeny V uzamčených skříních, popř. na jiných místéch, kde je moŽno za.;isíitjejich ochranu' To platí i pro kopie písemnosti obsárruJící osobní údaje.

14' Data obsahující -osobní údaje, která jsou u|oŽena v osobních počítačích, musí
být zabezpečena před vo|ným přístupem neoprávněných osob, před změnou,
zničením, ztrátou, neoprávněnýmí přenosy, jiným neoprávněnym zpračováním, jakož
ij iným zneuŽitím osobních údajů.

Čt. s
Povinnosti oprávněných osob - zaměstnanců

1. Zaměstnanci jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci svýchpracovních nápIní'

2. K osobním údajům mají přístup pouze určení zaměstnanci '

3. Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji uŽivatelů, jsou povinni
zachovávat m|čen|ivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejicň ochianě, onichŽ se V souvis|osti se svým zaměstnáním (výkonem funkce; oožv,eoě|i, a to i po
skončení svého pracovního poměru.

4. Přís|uŠní zaměstnancijsou povinnise Vyvarovat jakéhoko|i jednání, které by ved|ok neoprávněnému zveřejnění osobních údájů'

5. Přís|ušní zaměstnanci jsou povinni dbát na pravdivost zpracovávaných osobních
údajů.

6. Zaměstnanci jsou dá|e povínni:

- neumoŽnit zpracování osobních údajů jiné osobě, která není pro konkrétní úče|
zpracov ání oprávněnou osobou
- vytištěné dokumenty obsahující osobní údaje neprod|eně po vytištění odeb írat ztiskáren, kopírek nebo faxů
- skartovat dokumenty, které jiŽ nebudou potřebovat či vyuŽívat a které nespadají
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pod ust.  č|. 6
- zachovávat jedinečnost a důvěrnost přístupového hes|a, tj. nesdí|et hes|o s jinou
osobou, nezaznamenávat hes|o např. na papíře, v souborech v počítači nebo na
přenosných médiích
- provést odh|ášení při kaŽdém odchodu od pracovní stanice
- nepouŽívat e|ektronickou poštu pro zasí|ání osobních údajů vyjma konkrétních
pracovních povinností
- v případě zjištění porušení opatření k ochraně osobních údajů (nebo nabytí
podezření) informovat neprod|eně svého nadřízeného

7. Všichni zaměstnanci, kteří se podí|ejí na sběru a zpracování osobních údajů musí
být seznámeni se zněním zákona na ochranu osobních údajů.

Čl. s
Likvidace osobních údajů

Pokud městská část přestane shromaŽd'ovat a zpracovávat osobní údaje, provede
jejich Iikvidaci nás|edujícím způsobem:

- skartace originá|ních písemností
. vymazání v e|ektronických databázích, popř. jejich anonymizace (výmaz 1ména,
příjmení, adresy byd|iště apod.)
- trva|é vy|oučení z da|šího zpracování (odstraněni záznamu apod.)

Čl. z
Povinnosti osob zmocněných ke zpracování osobních údajů

1. Zmocněná osoba můŽe zpracovávat osobní údaje pouze V rozsahu svého
zmocnění.

2' Zmocněná osoba je povinna zachovávat o osobních údajích a o bezpečnostních
opatření k jejich ochraně m|čen|ivost ve smys|u $ 

.l5 Zákona'

3. Zmocněná osoba nesmí umoŽnit zpracovávat osobní údaje jiné osobě, která
nemá pro zpracování osobních Údajů zmocnění.

4. Zmocněná osoba postupuje při zpracování osobních údajů v sou|adu se Zákonem
a touto Směrnicí.

ct .8
Závěrečná ustanovení

1. Kontro|u dodrŽování povinností zaměstnanců př i  ochraně osobních údajů pod|e
Zákona a dodrŽování této směrnice provádějí zaměstnanci interního auditu a
kontroly.

2. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Městské části zařazené do Úřadu
městské části Praha20 a pro osoby zmocněné ke zpracování osobních údajů.

3. Městská část Praha 20 je jako správce osobních údajů zaregistrována u Úřadu
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pro ochranu osobních údajů pro tyto účely:

- p|nění povinností podle nař. v|ády č.372t1992 Sb.- ochrana majetku a osob, ochrana důleŽitých zájmťl subjektu údajů, ochrana právoznamovatele
- zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách a tím izvýšení informovanosti a zapojení občanů do aktuá|ního dění

4. Tato směrnice byla schvá|ena dne 5' 1.2012 usnesením Rady městské části č'4Bl71?112'nabývá účinnosti dnem-schválení a v p|ném rozsahu nahrazuje Vnitřnísměrnici tajemníka Úřadu městské části Prah a 20 ě. Z2006loe .pra.óvání osobních
Ydajů a k zajištění jejich ochrany v podmínkacrr Úraou městské části Prah a 20 zedne ,1.6.2006, která se tímto zrušuje.
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