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ODPOVĚDNOST SPRÁVCE K HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ 

1. Co je to incident v oblasti ochrany osobních údajů (dále jen OÚ): 

1.1 Ztráta, zcizení nebo neoprávněně uvolnění OÚ, 
Zcizení služebního NB, chytrého telefonu, přenosného datového zařízení 
(přenosný harddisk, fleška). 
1.2 Mylně odeslaný email nebo dopis na chybnou adresu. 
1.3 Útok „hekra“ do elektronické databáze. 
1.4 Neoprávněně poskytnutí OÚ.  
1.5 Krádež nebo ztráta personální složky zaměstnance. 
1.6 Odcizení nebo neoprávněně uvolnění video nahrávek z uložených 
videozáznamu ostrahy. 
1.7 Zničení OÚ nedopatřením nebo živelnou katastrofou. 
1. 8 Poškození elektronických dát vlivem technické poruchy nebo útokem viru. 
 
2. Hlášení: 
2.1 Zpracovatelé hlásí incident neprodleně správci nebo jeho zástupci. 
2.2 Správce hlásí incident dozorovému orgánů (neprodleně, nejpozději však do 
72 hodin) a také subjektů údajů, kterého se incident týká. 
2.3 Správce prošetří a následně hlásí: povahu incidentu, pravděpodobné 
důsledky incidentu, přijatá opatření pro zmírnění incidentu, a dozorovému 
orgánů poskytne své kontaktní údaje.  
 
Obsah hlášení správce dozorovému orgánu:  
(Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
tel. +420 234 665 800). 
 
Správce hlásí povahu daného případu porušení zabezpečení osobních 
údajů (např. krádež notebooku pracovníka, který pracuje s osobními údaji), 
kategorií a přibližný počet dotčených subjektů údajů a kategorií, a přibližné 
množství dotčených záznamů údajů. 
Správce uvede, kdo je tímto incidentem dotčen jako odpovědný pracovník, např. 
personalista. 
Správce uvede pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů. 
Správce popíše opatření, která provedl, přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit 
dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke 
zmírnění možných nepříznivých dopadů. 
 
 

Naše společnost zaručuje profesionální přístup a ochranu osobních údajů. 
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