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KAPITOLA PRVNÍ 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Cíl 

Směrnice o ochraně osobních údajů (dále jen „směrnice“) je zpracována v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“) a popisuje způsoby zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných 
Moravskoslezskou provozní, příspěvkovou organizací (dále jen „Moravskoslezská provozní“). 

 

Čl. 2 
Osobní působnost 

Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance Základní umělecké školy Jablunkov, 
kteří se podílejí na zpracování osobních údajů nebo se s nimi v souvislosti s výkonem práce mohou 
seznamovat.  

 

Čl. 3 
Související dokumenty 

Interní předpisy související s ochranou osobních údajů jsou: 

- Směrnice k archivaci, spisový a skartační řád; 

- Provozní řád; 

- Pracovní řád; 

- Organizační řád; 

- Provozní řád výpočetní techniky. 

 

Čl. 4 
Pojmy a zkratky 

Zkratky 
 

CCTV (Closed Circuit TeleVision) kamerový systém 

EPS Elektrická požární signalizace 

MZP Mechanické zábranné prostředky 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SKV Systém kontroly vstupů (přístupový systém) 

SSZ 

ÚOOÚ 

Správa sociálního zabezpečení 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
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Zákon 

 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů 

 

Pojmy 
 
Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů (fyzické 
osoby). Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Zveřejněný osobní údaj – osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, 
jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. 

Citlivý údaj – osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 
postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu 
údajů.  

Správce - správcem je ve smyslu § 4 písm. j) Zákona každý subjekt, který určuje účel a prostředky 
zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může 
správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Správcem, kterému 
Zákon ukládá konkrétní povinnosti, je z hlediska směrnice Moravskoslezská provozní. 

Zpracovatel - zpracovatelem je ve smyslu § 4 písm. k) Zákona každý subjekt, který na základě 
zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. 
Zpracovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba,  

Evidence nebo datový soubor - jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný 
podle společných nebo zvláštních kritérií. 

Fyzická ochrana – je komplex technických a režimových opatření a fyzické ostrahy, jejichž cílem je 
minimalizace rizik, vyplývajících z neoprávněných činností s majetkem, nebo které mají za cíl zajistit 
bezpečnost osob. 

Fyzická ostraha – je ochrana majetku (objektů, prostorů a jiného majetku) vykonávaná fyzickými 
osobami. 

Informační povinnost – naplnění povinnosti správce vůči subjektu údajů spočívající v poskytnutí 
informací taxativně uvedených v ustanoveních § 5 odst. 4, § 9 písm. a) a § 11 Zákona. 

Písemnost – listina nebo jakékoliv jiné nosné médium obsahující osobní údaje.  

Příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, a to i krátkodobě. Příjemce, který 
převzatá data dále zpracovává pro účel, který si sám určil, se stává správcem. Za příjemce 
se  nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) Zákona. 
Podle citovaného ustanovení se jedná o subjekty vykonávající kontrolu, dozor, dohled a regulaci 
spojenou s výkonem veřejné moci pro zajištění: 

1. veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti; 

2. předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů; 
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3. významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie; 

4. významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita 
finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a 
daňová opatření. 

Režimová opatření – je soubor organizačních pokynů a postupů sloužících ke stanovení režimu 
a způsobu použití bezpečnostních opatření.  

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

Souhlas subjektu údajů – svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož 
obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 

Systémy technické ochrany – jsou soubory mechanických a technických prostředků sloužících 
k zamezení nebo podstatnému snížení možností neoprávněného vniknutí nebo jiného narušení 
chráněného prostoru, nebo ohrožení života a zdraví osob. Tvoří je: 

� mechanické zábranné prostředky (MZP) – jsou prostředky pro ohraničení prostor (ploty, 
brány, zdi), výplně stavebních otvorů (bezpečnostní dveře a skla, mříže, bezpečnostní fólie 
a uzamykací systémy) a prostředky individuální ochrany (trezory, přepravní prostředky). 

� poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), dříve také elektrický zabezpečovací 
systém (EZS) - soubor prostředků a prvků pro zjištění a signalizaci vniknutí do objektu 
(signalizace pohybu, otevření dveří a oken, rozbití skleněných výplní) a pro hlášení o přepadení 
osob (tísňová tlačítka). 

� systém kontroly vstupů (SKV), přístupový systém – soubor technických zařízení umožňující 
nastavit přístup osob do určitého objektu nebo místností prostřednictvím snímače přiděleného 
čipu nebo identifikační karty  

� kamerový systém (CCTV) – technické prostředky, v nichž jsou jednotlivé záběry (obraz) 
snímané kamerou monitorovány, případně ukládány. 

Úschovný objekt – jakýkoliv uzamykatelný úložný prostor (trezor, skříň, stůl, kartotéka, registratura 
apod.), jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje nebo zjišťuje narušení ochrany osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo 
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; 
zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace: 

� blokování osobních údajů – operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu 
omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; 

� likvidace osobních údajů – fyzické zničení jejich nosiče, fyzické vymazání osobních údajů 
nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování; 

� shromažďování osobních údajů - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je 
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité 
nebo pozdější zpracování; 

�  uchovávání osobních údajů - udržování osobních údajů v takové podobě, která je umožňuje 
dále zpracovávat.  
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KAPITOLA DRUHÁ 
ODPOVĚDNOSTI 

Čl. 5 
Odpovědnosti 

 

Správcem osobních údajů je Základní umělecká škola Jablunkov. Za plnění povinností správce směrem 
navenek odpovídá ředitel.  

Plněním jeho povinností jsou pověřeny další osoby: 

� odpovědná osoba – osoba pověřená ředitelem k zajišťování splnění všech povinností uložených 
Zákonem; 

� pověřená osoba – vedoucí zaměstnanec, v jehož působnosti je agenda, se kterou je spojeno 
zpracování osobních údajů, nebo jímž jsou zpracování osobních údajů přímo řízena; 

� určený pracovník – zaměstnanec oprávněný podílet se na zpracování osobních údajů nebo se 
s nimi seznamovat; toto oprávnění vyplývá z pracovní pozice, kde je nutné, aby se s těmito údaji 
zaměstnanec seznamoval pouze v souvislosti s vykonávanou prací. 

 

Agenda Správce  

Osoba 

jednající 

jménem 

správce (člen 

statutárního 

orgánu) 

Odpovědná osoba Pověřená 

osoba 

Určený pracovník 

Personální a 

mzdová evidence 

zaměstnanců 

ředitel 
Jarmila Sikorová 

 

 

Jarmila Sikorová 

 

Jarmila Sikorová 
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KAPITOLA TŘETÍ 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Čl. 6 
Evidence zpracování osobních údajů 

Evidence zpracování osobních údajů a pověření zaměstnanců ke zpracování osobních údajů není 
součástí směrnice a je vedena samostatně. Evidence zpracování osobních údajů je vedena v listinné 
podobě odpovědnou osobou. Evidence je tvořena formuláři pro jednotlivé agendy, které obsahují 
náležitosti daného zpracování osobních údajů. Formulář podepisuje pověřená osoba, v jejíž působnosti 
je daná agenda. Dojde-li ke změně náležitostí daného zpracování osobních údajů, je pověřená osoba 
povinna bez zbytečného odkladu zajistit aktualizaci příslušného formuláře. 

Evidence pověření zaměstnanců ke zpracování osobních údajů je vedena v listinné podobě. Pověření 
podepisuje pověřená osoba, v jejíž působnosti je daná agenda (pověření pověřené osoby podepisuje 
ředitel), a zaměstnanec, jemuž se pověření uděluje. Z pověření bude patrné, v rámci které agendy je 
zaměstnanec oprávněn zpracovávat osobní údaje. 

KAPITOLA ČTVRTÁ 
TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

V oblasti ochrany osobních údajů jsou u ZUŠ Jablunkov přijata opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů, v oblasti: 

� fyzické ochrany; 

� organizační bezpečnosti; 

� informační a komunikační bezpečnosti; 

� administrativní bezpečnosti; 

� personální bezpečnosti. 

 

Čl. 7 
Fyzická ochrana 

 

V oblasti fyzické ochrany jsou pro ochranu osobních údajů u Moravskoslezské provozní přijata zejména 
následující opatření: 

� fyzická ostraha; 

� technická opatření;  

� režimová opatření. 

 

Způsob zajištění fyzické ochrany: 
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- fyzická ostraha – fyzická ostraha je zajišťována zaměstnanci; 

- klíčový režim, vedení stanovených evidencí,  

- plnění režimových opatření: klíčový režim, plnění opatření na úseku požární ochrany, plnění 
opatření při mimořádných událostech, zajišťování informačních toků. 

 
- technické prostředky  

- plné jednokřídlové dveře s uzamykacím systémem v provedení klika – klika a cylindrickou 
vložkou; 

- listinné materiály s osobními údaji, jsou uchovávány v úschovných objektech; 
 

- režimová opatření – místnosti s osobními údaji jsou režimovými pracovišti.  

- do těchto prostor mohou volně vstupovat ředitel, odpovědná osoba, jiné osoby pouze v jejich 
doprovodu; 

- návštěvy mohou do budovy vstupovat pouze v provozní době, v mimoprovozní době je budova 
spolehlivě uzavřena a uzamčena; 

- pracovní stanice PC, ze kterých lze přistupovat k automatizovanému zpracování osobních údajů 
zaměstnanců, jsou v době nepřítomnosti zaměstnanců vždy uzamčeny. 

 

Čl. 8 
Organizační bezpečnost 

V oblasti organizační bezpečnosti jsou pro ochranu osobních údajů u ZUŠ Jablunkov přijata zejména 
následující opatření: 

� udržování aktuálního přehledu pověřených osob; 

� provádění nebo zajištění minimálně 1x za 2 roky diferencovaného školení zaměstnanců ZUŠ 
Jablunkov v oblasti ochrany osobních údajů; 

� zajišťování přiměřené ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření k jejich ochraně při 
provádění servisních a jiných dodavatelských služeb, jež se dotýkají zpracování osobních údajů; 

� provádění posouzení rizik (v souladu s § 13 odst. 3 Zákona) a na základě závěrů tohoto posouzení 
přijímání adekvátních opatření k eliminaci nebo minimalizaci rizik včetně dokumentování opatření 
v příslušné dokumentaci (zejména Směrnici o ochraně osobních údajů); 

� efektivní kontrolní činnosti a pravidelné přezkoumání stavu ochrany osobních údajů  
u ZUŠ Jablunkov. 

 

Školení 
Určení pracovníci jsou v oblasti ochrany osobních údajů proškolování: 

� před prvním přístupem k osobním údajům a poté 

� periodicky minimálně 1x za 2roky. 
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Za realizaci školení prostřednictvím pověřené osoby, případně externí osobou zodpovídá odpovědná 
osoba. Pověřená osoba vede přehledy o těchto školeních (prezenční listiny). 
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Kontrolní činnosti 
Kontrolní činnosti stavu ochrany osobních údajů jsou prováděny v souladu s Plánem kontrolní činnosti: 

� pravidelné kontroly provádí odpovědná osoba nebo pověřená osoba se souhlasem odpovědné 
osoby minimálně 2x ročně; 

� namátkové kontroly provádí pověřená osoba minimálně 2x ročně; 

o zjištěných nedostatcích je sepsán zápis, včetně opatření k odstranění nedostatků. Realizace opatření 
jsou ověřena při následné kontrole. 

Kontrolu funkčnosti technicko-organizačních opatření k ochraně osobních údajů provádí odpovědná 
osoba nebo pověřená osoba minimálně 1x ročně. O provedené kontrole je sepsán zápis, včetně 
informace o způsobu odstranění zjištěných závad. V případě závady, odpovědná osoba zajistí servisní 
zásah dodavatelské nebo servisní společnosti 

 

Posouzení rizik 
V rámci přijatých opatření k ochraně osobních údajů jsou posuzována rizika týkající se: 

� plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup  
k osobním údajům, 

� zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich 
zpracování, 

� zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů 
obsahujících osobní údaje, 

� funkčnosti opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. 

 

Posouzení rizik provádí odpovědná osoba v součinnosti s pověřenou osobou minimálně 1x ročně.  
O provedeném posouzení rizik je sepsán zápis, včetně návrhu opatření ke snížení rizik. 

 

Čl. 9 
Informační a komunikační bezpečnost 

V oblasti informační a komunikační bezpečnosti jsou pro ochranu osobních údajů u ZUŠ Jablunkov přijata 
zejména následující opatření: 

� datové nosiče jsou uchovávány v uzamykatelných úschovných objektech. 

 

Čl. 10 
Administrativní bezpečnost 

V oblasti administrativní bezpečnosti jsou pro ochranu osobních údajů u ZUŠ Jablunkov přijata zejména 
následující opatření: 

� jsou přijata a zdokumentována konkrétní technicko-organizační opatření v souladu 
s ustanovením § 13 Zákona; 
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� jsou vedeny a průběžně aktualizovány: 

- záznamy o provedených školeních zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů; 

- seznamy oprávněných osob pro zpracování osobních údajů (pověřených osob 
a  určených pracovníků); 

- přehled o smluvních zpracovatelích osobních údajů; 

- přehled o případné písemné komunikaci s ÚOOÚ; 

- přehled o případných registracích zpracování u ÚOOÚ; 
� V případě oprávněného zájmu umožňuje příslušným osobám přístup k vymezeným osobním 

údajům pověřená osoba dané agendy. O tomto přístupu je pořizován písemný záznam, který 
pověřená osoba archivuje po celou dobu předmětného zpracování nebo po dobu 3 let od jeho 
pořízení. 

� skartační řízení písemností s osobními údaji je prováděno v souladu s vnitřními předpisy dané 
organizace, které vycházejí z obecně závazných právních předpisů. 

 

Čl. 11 
Personální bezpečnost 

V oblasti personální bezpečnosti se jedná zejména o vymezení a pověření osob podílejících se na 
zpracování a ochraně osobních údajů u Základní umělecké školy Jablunkov a stanovení jejich kompetencí 
tak, aby byly naplněny všechny povinnosti uložené správci Zákonem. 

Odpovědná osoba 
 
Funkcí odpovědné osoby je u ZUŠ Jablunkov pověřen ředitel. 

Odpovědná osoba je povinna: 

� zajistit stanovení účelu, k němuž mají být osobní údaje zpracovány (v součinnosti s pověřenou 
osobou); 

� zajistit stanovení prostředků a způsobu zpracování osobních údajů (v součinnosti s pověřenou 
osobou); 

� zajistit provedení registrace a změny příslušných prováděných zpracování u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (v součinnosti s pověřenou osobou); 

� zajistit u vybraných zpracování (v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b), aby tyto 
informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů 
údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru 
vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů (dle § 35 Zákona), byly zpřístupněny dálkovým 
přístupem; 

� při předávání osobních údajů do jiných států, v případech stanovených Zákonem (§ 27 odst. 4 
Zákona), žádat o  povolení Úřad pro ochranu osobních údajů; 

� zajistit uzavření smluvního vztahu s případným zpracovatelem; 

� zajistit, aby shromažďované a zpracovávané osobní údaje: 
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- byly přesné a jejich rozsah odpovídal pouze stanovenému účelu (zpracovávat 
k jinému účelu lze osobní údaje, jen pokud k tomu dal subjekt údajů předem 
souhlas); 

- byly zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny;  

- byly zpracovávány otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného 
účelu nebo jiné činnosti; 

- nebyly sdružovány k rozdílným účelům, než je ten, pro který byly získány; 

- byly uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (po 
uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní 
statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví); 

- byly likvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo 
na základě žádosti subjektu údajů; obdobný postup se uplatní v případě odvolání 
souhlasu subjektu údajů; 

� přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 
k osobním údajům, k jejich změně, ztrátě, zničení, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů; 

� zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany 
osobních údajů v souladu se Zákonem a jinými právními předpisy  
a posuzovat rizika týkající se: 

- plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední 
přístup k osobním údajům; 

- zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům 
pro jejich zpracování; 

- zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 
záznamů obsahujících osobní údaje; 

- funkčnosti opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány; 

� zajistit souhlas subjektu údajů se zpracováním jejich osobních údajů (pokud se na zpracování 
osobních údajů neuplatní některá z výjimek v § 5 odst. 2 Zákona) a disponovat jím po celou 
dobu zpracování (pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, jeho osobní údaje nesmí být dále 
zpracovány); 

� zajistit informování o zpracování osobních údajů dotčených subjektů údajů v rozsahu 
stanoveném Zákonem (§ 11 Zákona); 

� zajistit přístup subjektu údajů k informacím o zpracování jeho osobních údajů a to pouze 
v takovém rozsahu, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s osobními údaji třetích osob; 

� zajistit nedotknutelnost práva na ochranu soukromého a osobního života dotčených subjektů 
údajů; 

� mít dokumentovánu veškerou komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„ÚOOÚ“) a vést o ní přehled; 

� před pověřením dalších osob k plnění povinností, jež ukládá Zákon, provést jejich dostatečné 
seznámení s problematikou ochrany osobních údajů, s obsahem této směrnice a  se  souvisejícími 
právními předpisy; 
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� dále zajistit: 

- metodickou podporu všem osobám, které zpracovávají osobní údaje; 

- periodické provádění nebo diferencovaného školení osob v oblasti ochrany osobních 
údajů a vést o tom trvalý přehled; 

- kontrolní činnost nad dodržováním povinností při zpracování a ochraně osobních 
údajů zaměstnanců ZUŠ Jablunkov (včetně stanovení plánu kontrol); 

- kontrolní činnost nad dodržováním povinností při zpracování a ochraně osobních 
údajů u zpracovatele (včetně stanovení plánu kontrol); 

- kontrolu funkčnosti technicko-organizačních opatření k ochraně osobních údajů 
a  v případě závady neprodleně zajistit servisní zásah dodavatelské nebo servisní 
společnosti; 

- vedení dokumentace související s ochranou osobních údajů v aktuálním stavu. 

 

Odpovědná osoba je oprávněna:  

1. vstupovat kdykoliv do všech prostor, kde jsou zpracovávány osobní údaje; 

2. pověřit další osoby výkonem částí povinností správce, dle jejich působnosti. 

 

Pověřená osoba 
 
Pověřené osoby jsou pověřovány k výkonu svých rolí prostřednictvím odpovědné osoby, která o tom 
vede aktuální přehled. 

Pověřená osoba je povinna: 

� zajistit u jím příslušných zpracování osobních údajů (ve svém úseku působnosti) trvalé plnění 
všech opatření a povinností v oblasti ochrany osobních údajů daných Zákonem, zejména; 

- stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů ve svěřené agendě; 

- zpracovávat pouze přesné osobní údaje; 

- shromažďovat osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném 
pro naplnění stanoveného účelu; 

- uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování; 

- zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; 

- shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; 

- nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; 

� v případě změn rozsahu, účelu a prostředků zpracování osobních údajů přijímat příslušná 
opatření ke splnění všech povinností vymezených Zákonem; 

� prokázat po celou dobu zpracování případný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních 
údajů; 

� neprodleně hlásit veškeré změny ve zpracování osobních údajů ve svěřené agendě, účinně 
a  v potřebném rozsahu spolupracovat na zajištění ochrany osobních údajů s odpovědnou 
osobou; 
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� navrhovat a v součinnosti s odpovědnou osobou realizovat přijatá technicko-organizační opatření 
k zajištění ochrany osobních údajů na zvýšení bezpečnosti zpracování osobních údajů ve svém 
úseku působnosti; 

� plnit pokyny vydané odpovědnou osobou a poskytovat ji vyžádanou součinnost;  

� v součinnosti s odpovědnou osobou pověřovat plněním povinností určené pracovníky (jí 
podřízené), zajistit jejich proškolení a vést o tom prokazatelné záznamy (prezenční listiny); 

� zúčastňovat se určených školení v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

Pověřená osoba je oprávněna vstupovat kdykoliv do prostor, kde jsou zpracovávány osobní údaje 
náležející do její působnosti. 

 

Určený pracovník 
Určený pracovník je povinen: 

� dodržovat všechny pokyny a opatření vydaná k podmínkám, rozsahu a způsobu jim prováděných 
zpracování osobních údajů; 

� zúčastňovat se nařízených školení v oblasti ochrany osobních údajů; 

� poskytovat potřebnou součinnost odpovědné osobě nebo jemu nadřízené pověřené osobě; 

� bezprostředně oznamovat odpovědné osobě nebo jemu nadřízené pověřené osobě případy 
neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů; 

� bezprostředně oznamovat odpovědné osobě nebo jemu nadřízené pověřené osobě jakákoliv 
zjištěná porušení bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů. 

 

Autorizace určených pracovníků 
Všichni určení pracovníci jsou o způsobu ochrany osobních údajů a o předmětném zpracování náležitě  
a doložitelným způsobem poučeni (viz vedený záznam „Prohlášení určených pracovníků“, jehož vzor  
je obsahem Přílohy této směrnice) a periodicky proškolováni. 

 

Povinnost mlčenlivosti 
Všechny osoby (odpovědná osoba, pověřené osoby a určení pracovníci), které v rámci plnění 
stanovených povinností přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost 
o osobních údajích a  o  bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by  ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů.   

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací! 
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KAPITOLA PÁTÁ 
ZÁVĚR 

Tato směrnice v souladu s deklarovaným cílem jejího vypracování upravuje celý systém zpracování 
osobních údajů u dané organizace a v souladu se Zákonem dokumentuje technicko-organizační opatření 
přijatá k ochraně osobních údajů.  

Za seznámení s obsahem této směrnice a plnění jejích ustanovení všemi dotčenými osobami zodpovídá 
statutární orgán organizace mající postavení správce osobních údajů. 

 

KAPITOLA ŠESTÁ 
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  VZOR „Prohlášení určených pracovníků“ 
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Příloha č. 1 

Prohlášení určených pracovníků 

Prohlašuji, že jsem byl (a) seznámen (a) s interním předpisem Směrnice o ochraně osobních údajů, 
zejména s uvedeným účelem, prostředky, způsobem zpracování osobních údajů a mými povinnostmi. 

Jsem povinen (a) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.  

 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací! 

Příjmení, jméno, titul Pracovní 
zařazení 

Datum Podpis 

Sikorová Jarmila účetní 1. 2. 2017  
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