
Příloha 2. 
 

Hlavní principy ochrany osobních údajů (GDPR) v rámci SH ČMS 

 

Kontrola je zaměřena na dodržování ustanovení: 

 

„ Směrnice starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR 

u SH ČMS“  z 14. 6. 2018 vydanou pod č. 1/2018.  Hlavní zásady 

 

1) Zpracovávat pouze osobní údaje – které jsou nezbytně potřeba 

 

2) Zabezpečit nosiče osobních údajů proti úniku 

 

Zabezpečením obecně rozumíme taková opatření, která zajistí, že objekt zabezpečení nebude 

dostupný neoprávněným osobám, 

- zabezpečení fyzické – znamená zabránit fyzicky tomu, aby se neoprávněná osoba dostala 

k našim aktivům 

- zabezpečení dat – znamená zabránit tomu, aby neoprávněná osoba při fyzickém styku s 

počítačem (či jiným zařízením) mohla přistoupit k datům 

Fyzické: 

- zamykání kanceláří, budovy 

- při odchodu od počítače (i dočasném) ukončit práci s aplikacemi zpřístupňující osobní data 

- při odchodu od počítače (dočasném) uzamknout počítač 

- při odchodu od počítače (trvalém) vypnout počítač 

- dbát bezpečnosti při práci s tištěnými výstupy obsahujícími osobní  data 

Zabezpečení dat:  

Zabezpečením dat rozumíme opatření, které neoprávněnému uživateli zabrání přečíst data tam, 

kde k nim má fyzický přístup. 

Fyzický přístup může být 

- legální – www.evidencesdh.cz 

- ilegální – prolomení fyzické ochrany, odposlouchávání komunikace 

- neurčitý – data zveřejněná nedopatřením 

 

Existují dva základní způsoby zabezpečení dat a jejich ochrany proti neoprávněnému užívání. 

Ve skutečnosti se tyto způsoby prolínají a kombinují 

HESLA 

- pro přístup k datům je třeba znát heslo 

ŠIFROVÁNÍ 

- data jsou ve formátu, který při běžném čtení nedává smysl 

 
Kontrola se zaměří zejména na: 

- zda jsou shromažďovány a zpracovávány pouze nezbytně nutné osobní údaje, 

- zda jsou prostředky výpočetní techniky, kde jsou uchovávány osobní údaje, zabezpečeny  

hesly, 

- zda jsou tisky s osobními údaji (přihlášky, seznamy apod.) uchovávány v uzamčených  

schránách, 

- zda je zabezpečena skartace a likvidace nosičů nepotřebných osobních údajů (mechanická 

likvidace pamětí, strojní skartování papírových nosičů). 

http://www.evidencesdh.cz/

