OZNÁMENÍ PŘÍPADU PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost _______________, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) dbá o bezpečnost
osobních údajů fyzických osob a zpracovává jejich osobní údaje v souladu s obecně závaznými
právními předpisy1 upravujícími ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že
níže popsaný případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob, činí Správce způsobem a ve lhůtě stanoveným právními předpisy toto
oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů. Správce při řešení případu porušení
zabezpečení osobních údajů spolupracuje s dozorovým orgánem a postupuje v souladu s pokyny
dozorového úřadu nebo jiných příslušných orgánů, je-li to potřebné pro účinné řešení případu porušení
zabezpečení osobních údajů.

Povaha porušení zabezpečení osobních údajů:
o
o
o
o
o
o

Neautorizovaný přístup
Zničení (nevratné) osobních údajů
Krádež/ztráta IT zařízení
Krádež/ztráta/znepřístupnění souborů
Změna dat (porušení integrity osobních údajů)
Jiné

Shrnutí událostí, které způsobily porušení zabezpečení osobních údajů

Datum a čas události:
o
o
o

Datum porušení zabezpečení osobních údajů
Období, kdy došlo k porušení zabezpečení osobních údajů (rozmezí)
Datum zjištění události

Povaha a rozsah osobních údajů dotčených událostí:
o

Adresy nebo jiné údaje z komunikace nebo určené ke komunikaci
o Jmenné a adresní údaje
o Údaje o telefonních číslech (položkové telefonní seznamy)
o Uživatelské jméno
o Heslo
o Zákaznické/zaměstnanecké číslo
o Jiné přístupové a identifikační údaje
o Jiné

o

Platební údaje

1

Zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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o Číslo účtu
o Detaily/informace z platební karty
o Jiné
o

Ostatní osobní údaje
o Pohlaví
o Datum narození/věk
o Rodné číslo
o Jméno za svobodna
o Jiné

o

Zvláštní kategorie osobních údajů
o Národnostní, rasový nebo etnický původ
o Členství v odborových organizacích
o Odsouzení za trestný čin
o Sexuální orientace
o Genetické údaje
o Politické postoje
o Náboženství a filozofické přesvědčení
o Zdravotní stav
o Biometrické údaje

o

Provozní data
o Logovací údaje/soubory (internetové soubory protokolů)
o Historie navštívených webových stránek
o Lokalizační data uživatele
o Údaje o uskutečněných voláních

o

Údaje týkající se elektronické pošty

o

Jiná data

Technická a organizační ochranná opatření, která Správce zavedl pro zabezpečení dotčených
osobních údajů před narušením bezpečnosti

Identifikace jiného příjemce osobních údajů a popis poskytované služby a informace, zda k
narušení ochrany osobních údajů došlo u tohoto příjemce

Popis pravděpodobných důsledků a nepříznivých účinků porušení zabezpečení osobních údajů:
o
o
o
o
o
o
o
o

Riziko ohrožení veřejného pořádku nebo zdraví
Riziko krádeže nebo zneužití identity
Riziko značné finanční nebo majetkové újmy
Riziko fyzické nebo morální újmy
Riziko ztráty zaměstnání, ztráty obchodních příležitostí
Riziko porušení smluvních podmínek
Osobní údaje jsou v držení neoprávněné osoby/subjektu
Jiné
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Popis opatření, která Správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení
zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých
dopadů:

Doporučení pro dotčenou fyzickou osobu, jak případné nežádoucí účinky zmírnit:

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Správce/není-li pověřenec
jmenován, kontaktní údaje na osobu, která subjektům údajů poskytne dodatečné informace:

Správce není povinen oznámit subjektu údajů případ porušení ochrany osobních údajů, je-li splněna
kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a
tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména
taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako
je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí ze strany
Správce. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí
veřejného oznámení nebo podobného opatření.

______________________________________
Název Správce
______________________________________
Osoba oprávněná jednat za Správce
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