Příloha č.5
Oprávněné zájmy – Testy proporcionality
Správce: Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový
Jičín, p. o., Kontaktní poštovní adresa: 17. listopadu 1225, 74221 Kopřivnice Telefonní
čísla: 556 821 307, 737 207 291 Elektronická adresa podatelny: zskop17@gmail.com
Identifikátor datové schránky: 98pgf7m, IČ: 47998121. Při zpracovávání osobních údajů
využívá následující oprávněné zájmy:
1. Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti. ............................................................... 1
2. Řízení bezpečnosti informačních aktiv správce. ........................................................... 2
3. Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců správce. ................................................ 4
4. Komunikace v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy. ........ 5
5. Propagace a prezentace školy. ..................................................................................... 7
Každý „oprávněný zájem“ obsahuje test proporcionality. Testem proporcionality prokazuje
školka oprávněnost zpracovávání v případě, že Subjekt údajů vznese námitku. V rámci
tohoto testu jsou vyhodnoceny práva subjektu údajů formou následujících otázek a
odpovědí na ně.
− Systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně
včetně oprávněných zájmů správce.
− Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelu.
− Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
− Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a
mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů s přihlédnutím k právům a
oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.

1. Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti.
1.1. Systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování,
případně včetně oprávněných zájmů správce.
V rámci tohoto oprávněného zájmu jsou pořizovány a zpracovávány podobizny
zaměstnanců, občanů, zákonných zástupců, žáků formou zprostředkovaného videa na
obrazovku zaměstnance z videotelefonu na zvonku pro zabezpečení přístupu do školy
za účelem zvýšení bezpečnosti přístupu a ochrany majetku školy, přístupu do školy a
efektivitě práce zaměstnanců..
1.2. Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelu.
Nejsou monitorovány učební prostory dětí a pracovní prostory zaměstnanců. Nejsou
tak narušeny osobní práva, zaměstnanců a dětí neustálým monitorováním jejich
pracovního nebo soukromého prostoru nebo činnosti. Monitorování je přiměřené.
1.3. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
V souvislosti se zpracováváním výše uvedených osobních údajů posuzujeme
následující rizika:
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Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost, zaměstnanců a zákonných zástupců.
Riziko č. 2 Neoprávněný přístup k zařízení zobrazující podobiznu a zneužití pro jiné
účely.
1.4. Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů s přihlédnutím k
právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost zaměstnanců a zákonných zástupců. Snížení
rizika bude zajištěno formou následujících opatření:
•

Povinné informace na webových stránkách. Informování, zaměstnanců a
zákonných zástupců bude provedeno následujícím způsobem. Správce informuje
o přenosu videa na svých webových stránkách http://www.zskop17.cz v rámci
povinně zveřejňovaných informací v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

•

Informační nálepky. Informování je provedeno formou informačních nálepek
umístěných na viditelných místech.

•

Popis oprávněných zájmů je součástí interní směrnice na ochranu osobních
údajů, se kterou je zaměstnanec povinně seznamován při nástupu do zaměstnání
a na každoročních pravidelných školeních a na oprávněné zájmy je odkazováno
ve školním řádě. Zákonní zástupci jsou informováni pomocí webu školy.

•

Vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů. V případě, že jako
subjekt údajů, kterého se zpracovávání osobních údajů v rámci tohoto
oprávněného zájmu týká budete mít pochybnost, že předmětné osobní údaje jsou
zpracovány způsobem, který narušuje vaše práva máte právo „Vznést námitku
proti zpracovávání těchto údajů“ – dále jen námitka. Námitku je třeba vznést na
adresu výše uvedeného správce postupem a formou uvedenou v žádosti, kterou
vám na vyžádání zašleme. V případě že vznesete námitku, máme povinnost
vysvětlit a zdůvodnit oprávněnost zpracovávání předmětných osobních údajů.
V případě, že zdůvodnění správce bude pro vás stále nedostatečné máte právo se
obrátit na Úřad na ochranu osobních www.uoou.cz a podat stížnost.

Riziko č. 2 Neoprávněný přístup k zobrazovanému přenosu a zneužití pro jiné účely.
Snížení rizika bude zajištěno formou následujících opatření:
•

Poučení zaměstnanců. Správce pro potřeby provozování a technicko
organizačního zabezpečení kamerového systému proškoluje pravidelně
zaměstnance u využití jen pro bezpečnostní účely školy. Jakékoliv nahrávání nebo
neoprávněné zprostředkování obrazu je zakázáno. Bezpečnost je řízena
samostatnou směrnicí školy.

2. Řízení bezpečnosti informačních aktiv správce.
2.1. Systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování,
případně včetně oprávněných zájmů správce.
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V souvislosti se zabezpečením informačních aktiv školy v rámci IT bezpečnosti a
v případě podezření na jejich zneužívání jsou monitorovány u zaměstnanců přístupy
na webové stránky a využití SW a IT prostředků, zda jsou využívány v souvislosti jen
pro potřeby a účely spojené s pracovní náplní. Při monitorování mohou být nalezeny i
přístupy na webové stránky, které jsou soukromé a nepřiměřené k účelu užití dané
pracovním vztahem. Záznamy jsou ukládány po dobu 1 roku a případná porušení jsou
řešeny v rámci pracovně právního vztahu.
2.2. Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelu.
Monitorování přístupů na webové stránky a využití SW a IT prostředků je prováděno
za účelem kontroly z důvodu zajištění IT bezpečnosti proti škodlivému kódu a
hybridním hrozbám a efektivního využití IT prostředků. Monitorování je přiměřené a v
souladu se zákonem.
2.3. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
V souvislosti se zpracováváním výše uvedených osobních údajů posuzujeme
následující rizika:
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost zaměstnanců.
Riziko č. 2 Neoprávněný přístup ke statistikám přístupů a jejich zneužití pro jiné účely.
2.4. Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů s přihlédnutím k
právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost zaměstnanců. Snížení rizika bude zajištěno
formou následujících opatření:
•

Povinné informace na webových stránkách. Informování zaměstnanců bude
provedeno následujícím způsobem. Správce informuje o monitorování přístupů
formou oprávněného zájmu na webových stránkách http://www.zskop17.cz .

•

Pravidelné školení zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni a
informování o monitorování přístupů na webové stránky a využívání svěřených IT
prostředků na pravidelných školeních v souvislosti s ochranou osobních údajů.

•

Vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů. V případě, že jako
subjekt údajů (zaměstnanec), kterého se zpracovávání osobních údajů v rámci
tohoto oprávněného zájmu týká budete mít pochybnost, že předmětné osobní
údaje jsou zpracovány způsobem, který narušuje vaše práva máte právo „Vznést
námitku proti zpracovávání těchto údajů“ – dále jen námitka. Námitku je třeba
vznést na adresu výše uvedeného správce postupem a formou uvedenou v
žádosti, kterou vám na vyžádání zašleme. V případě že vznesete námitku, máme
povinnost vysvětlit a zdůvodnit oprávněnost zpracovávání předmětných osobních
údajů. V případě, že zdůvodnění správce bude pro vás stále nedostatečné máte
právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních www.uoou.cz a podat stížnost.
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Riziko č. 2 Neoprávněný přístup ke statistikám přístupů a jejich zneužití pro jiné účely.
Snížení rizika bude zajištěno formou následujících opatření:
•

Řízený přístup. Statistiky přístupů a využívaní IT prostředků jsou v rámci kontroly
zasílány případně zobrazovány jen řediteli školy, a to jen v případě na zneužívání
IT prostředků. Škola má nastaven systém řízení přístupových prav na jednotlivé
uživatele do SW umožňujících sledování statistik přístupů a využití IT prostředků.
IT specialista má přístup ke statistikám a je vázán mlčenlivostí v rámci
pracovněprávního vztahu nebo smluvního vztahu.

3. Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců správce.
3.1. Systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování,
případně včetně oprávněných zájmů správce.
V souvislosti s kvalitou a efektivitou práce zaměstnanců školka zpracovává osobní
údaje zaměstnanců jako je jméno, příjmení, videozáznam, podobizna a výkonnostní
parametry spojené s kvalitou práce zaměstnance v rámci pracovního poměru a
v rámci školení na které jsou zaměstnanci vysláni pro zvyšování kompetence a
kvalifikace zaměstnance. Při zpracovávání dochází k vyhodnocování a profilování
zaměstnance. Osobní údaje budou ukládány po dobu pracovního poměru a následné
skartační lhůty, která činí 1 rok.
3.2. Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelu.
Zvyšování kvality zaměstnanců je neustálým cílem školy. Profilování je prováděno jen
za účelem hodnocení zaměstnance v rámci pracovního poměru. V případě školení by
muselo pokaždé vzhledem k rozdílným zpracovatelům být podepisován souhlas se
zpracováním osobních údajů. Pokud je toto profilování vedeno jako oprávněný zájem
správce, výrazně to zjednodušuje administrativu. Profilování a vyhodnocování je
přiměřené a v souladu s pracovním právem.
3.3. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
V souvislosti se zpracováváním výše uvedených osobních údajů posuzujeme
následující rizika:
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost zaměstnanců.
Riziko č. 2 Neoprávněný přístup k výsledkům profilace výkonnostních a kvalitativních
parametrů zaměstnance.
3.4. Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů s přihlédnutím k
právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost zaměstnanců. Snížení rizika bude zajištěno
formou následujících opatření:
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•

Povinné informace na webových stránkách. Informování zaměstnanců bude
provedeno následujícím způsobem. Správce informuje o profilování výkonnostních
parametrů v rámci svých oprávněných zájmů na webových stránkách
http://www.zskop17.cz v rámci povinně zveřejňovaných informací v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů.

•

Pravidelné školení zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni a
informování o zpracovávání osobních údajů, profilování a vyhodnocování
výkonnostních parametrů na pravidelných školeních v souvislosti s ochranou
osobních údajů.

•

Vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů. V případě, že jako
subjekt údajů (zaměstnanec), kterého se zpracovávání osobních údajů v rámci
tohoto oprávněného zájmu týká budete mít pochybnost, že předmětné osobní
údaje jsou zpracovány způsobem, který narušuje vaše práva máte právo „Vznést
námitku proti zpracovávání těchto údajů“ – dále jen námitka. Námitku je třeba
vznést na adresu výše uvedeného správce postupem a formou uvedenou v
žádosti, kterou vám na vyžádání zašleme. V případě že vznesete námitku, máme
povinnost vysvětlit a zdůvodnit oprávněnost zpracovávání předmětných osobních
údajů. V případě, že zdůvodnění správce bude pro vás stále nedostatečné máte
právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních www.uoou.cz a podat stížnost.

Riziko č. 2 Neoprávněný přístup k osobním údajům a výsledkům profilace
výkonnostních a kvalitativních parametrů zaměstnance. Snížení rizika bude zajištěno
formou následujících opatření:
•

Řízený přístup. Profilace a záznamy o vyhodnocení kvalifikovaných ukazatelů
jsou zpřístupněny pouze přímému nadřízenému. Jsou uloženy v uzamykatelných
skříních případně v datových souborech s řízeným přístupovým oprávněním.

4. Komunikace v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mimo
smluvní vztahy.
4.1. Systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování,
případně včetně oprávněných zájmů správce.
V rámci tohoto oprávněného zájmu mohou zaměstnanci školy zpracovávat a uchovávat
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu všech
fyzických osob nabízejících služby, které jsou nutné pro zajištění chodu školy. S těmito
osobami nemá školka uzavřenou dodavatelsko odběratelskou smlouvu a jejich
kontaktování může být náhodné pro momentální potřebu školy. Osobní údaje jsou
zpracovávány v rámci kontaktů jednotlivými zaměstnanci a jen za účelem poskytnutí
služeb pro školu.
4.2. Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelu.
Pro práci zaměstnance školy je nezbytné pro některé činnosti spojené se zabezpečením
chodu školy mít ve své databázi tyto kontakty. Tyto kontakty jsou ze strany fyzických osob
nabízejících službu poskytovány za účelem kontaktování, často to jsou však osobní
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telefony a emaily. Zaměstnanec využívá tyto kontakty je pro účely zabezpečení chodu
školy. Zpracovávání osobních údajů je přiměřené a v souladu se zákonem.
4.3. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
V souvislosti se zpracováváním výše uvedených osobních údajů posuzujeme
následující rizika:
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost fyzických osob poskytujících osobní údaje.
Riziko č. 2 Zneužití osobních údajů pro jiné účely.
4.4. Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů s přihlédnutím k
právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost fyzických osob poskytujících osobní údaje.
Snížení rizika bude zajištěno formou následujících opatření:
•

Povinné informace na webových stránkách. Informování fyzických osob
poskytujících osobní údaje pro zajištění služeb chodu školy bude provedeno
následujícím způsobem. Školka informuje o zpracovávání na svých webových
stránkách http://www.zskop17.cz v rámci povinně zveřejňovaných informací v
souvislosti se zpracováváním osobních údajů v rámci oprávněných zájmů.

•

Vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů. V případě, že jako
subjekt údajů (fyzická osoba poskytující osobní údaje), kterého se zpracovávání
osobních údajů v rámci tohoto oprávněného zájmu týká budete mít pochybnost, že
předmětné osobní údaje jsou zpracovány způsobem, který narušuje vaše práva
máte právo „Vznést námitku proti zpracovávání těchto údajů“ – dále jen námitka.
Námitku je třeba vznést na adresu výše uvedeného správce postupem a formou
uvedenou v žádosti, kterou vám na vyžádání zašleme. V případě že vznesete
námitku, máme povinnost vysvětlit a zdůvodnit oprávněnost zpracovávání
předmětných osobních údajů. V případě, že zdůvodnění správce bude pro vás
stále nedostatečné máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních
www.uoou.cz a podat stížnost.

Riziko č. 2 Zneužití osobních údajů pro jiné účely. Snížení rizika bude zajištěno
formou následujících opatření:
•

Pravidelné školení zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni a
informování o možnosti zpracovávat jméno, příjmení, email a telefon fyzických
osob nabízejících a poskytujících služeb pro účel zajištění chodu školy. Jakékoliv
využití pro jiné účely musí být vždy předmětem jen zákonného způsobu
zpracovávání osobních údajů. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni, aby
neposkytovali a nepoužívali osobní údaje pro jiné účely.

•

Zabezpečení. Kontakty jednotlivých zaměstnanců, kde jsou předmětné osobní
údaje uloženy jsou chráněný přístupovým oprávněním a má k nim přístup jen
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zaměstnanec. IT administrátor má přístup ke kontaktům, jen pokud by převzal
oprávnění za uživatele v rámci řízení přístupových práv.

5. Propagace a prezentace školy.
5.1. Systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování,
případně včetně oprávněných zájmů správce.
V rámci tohoto oprávněného zájmu mohou zaměstnanci školy zpracovávat fotografie a
videozáznamy dětí a zaměstnanců pro potřebu prezentace a propagace školy v tiskových
a TV médiích s novinářskou licencí na základě svobody projevu a právo na informace.
5.2. Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelu.
Pro školu je nezbytná a důležitá prezentace a propagace její činnosti pro veřejnost.
Zpracovávaní osobních údajů je přiměřené a v souladu se zákonem.
5.3. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
V souvislosti se zpracováváním výše uvedených osobních údajů posuzujeme
následující rizika:
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců.
Riziko č. 2 Zneužití osobních údajů pro jiné účely.
5.4. Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů s přihlédnutím k
právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Riziko č. 1 Nedostatečná informovanost dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců:
•

Povinné informace na webových stránkách. Informování bude provedeno
následujícím způsobem. Školka informuje o zpracovávání na svých webových
stránkách http://www.zskop17.cz v rámci povinně zveřejňovaných informací v
souvislosti se zpracováváním osobních údajů v rámci oprávněných zájmů.

•

Vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů. V případě, že jako
subjekt údajů (fyzická osoba poskytující osobní údaje), kterého se zpracovávání
osobních údajů v rámci tohoto oprávněného zájmu týká budete mít pochybnost, že
předmětné osobní údaje jsou zpracovány způsobem, který narušuje vaše práva
máte právo „Vznést námitku proti zpracovávání těchto údajů“ – dále jen námitka.
Námitku je třeba vznést na adresu výše uvedeného správce postupem a formou
uvedenou v žádosti, kterou vám na vyžádání zašleme. V případě že vznesete
námitku, máme povinnost vysvětlit a zdůvodnit oprávněnost zpracovávání
předmětných osobních údajů. V případě, že zdůvodnění správce bude pro vás
stále nedostatečné máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních
www.uoou.cz a podat stížnost.

Riziko č. 2 Zneužití osobních údajů pro jiné účely. Snížení rizika bude zajištěno
formou následujících opatření:
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•

Pravidelné školení zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni a
informování o možnosti zpracovávat fotografie a videozáznamy pro novinářské
účely v rámci propagace a prezentace školy, jsou pravidelně proškolováni, aby
neposkytovali a nepoužívali osobní údaje pro jiné účely.

•

Zabezpečení. Fotografie a videozáznamy jsou uchovávány pod přístupovými
právy pověřenou osobou. Jejich zveřejnění je možno pouze se souhlasem ředitele
školy. Předávání pro tisk a média je řízeno interním procesem případně
zpracovatelskou smlouvou garantující jejich zveřejnění jen v souvislosti s pozitivní
propagací školy.
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