Příloha č. 7
ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 15/2019

ÚKOLY POVĚŘENCE PRO OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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Ú KOLY POVĚŘENCE
1. DPO vykonává nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost s cílem zvyšovat v rámci
Města povědomí o problematice ochrany osobních údajů a zajistit vždy co nejvyšší možný
standard jejich zpracování a ochrany.
2. Úkoly DPO jsou:


poskytování informací a poradenství pracovníkům Města, kteří provádějí zpracování osobních
údajů o jejich povinnostech podle GDPR a dalších předpisů Evropské unie nebo České republiky
v oblasti ochrany údajů („Konzultační činnost“);



monitorování souladu prostředí Města s GDPR, dalšími předpisy Evropské unie nebo České
republiky v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování
povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících
auditů („Monitorování souladu“);



poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
(„DPIA“), a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 GDPR („Poskytování
poradenství v souvislosti s DPIA“);



spolupráce s dozorovým úřadem;



působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování,
včetně předchozí konzultace podle článku 36 GDPR, a případně řízení konzultací v jakékoli jiné
věci;



působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících se
zpracováním jejich osobních údajů a s výkonem jejich práv podle GDPR („Kontaktní místo
pro subjekty údajů“);



řízení záznamů o zpracování osobních údajů Města podle čl. 30 GDPR („Řízení záznamů o
zpracování“).

3. DPO bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a
současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.
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M ONITOROVÁNÍ SOULADU
1. V rámci Monitorování souladu se působnost funkce DPO vztahuje zejména na:
o

analýzu procesů zpracování;

o

ověřování dodržování pravidel zpracování a ochrany osobních údajů včetně jejich
zabezpečení;

o

ověřování dodržování stanovených zásad, cílů a postupů;

o

ověřování systému řízení rizik včetně interních přístupů a interních modelů a systému
vnitřní kontroly;

o

ověřování transparentnosti, spolehlivosti a bezrozpornosti informací poskytovaných
subjektům údajů ohledně zpracování jejich osobních údajů;

o

ověřování procesu zajišťování výkonu práv subjektů údajů a případných stížností na
tento proces;

o

ověřování uplatňování závěrů provedené DPIA (zejména kontrola toho, zda byla
provedena zamýšlená opatření ke zmírnění rizik, jež dané zpracování představuje, která
jsou v DPIA uvedena).

2. Při výkonu funkce DPO budou vždy provedeny následující činnosti:
o

analýzy rizik, a to alespoň jednou ročně;

o

sestavení periodického plánu výkonu Monitorování souladu;

o

za vedení a udržování systému sledování nápravných opatření, uložených tajemnicí MěÚ
na základě doporučení a rad DPO;

o

vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti opatření pro zpracování osobních údajů a jejich
ochranu, a to alespoň jednou ročně.

3. Ověřování prováděnému DPO podléhají i zpracovatelé osobních údajů na základě smluv o
zpracování osobních údajů uzavřených s Městem, případně další správci osobních údajů,
kterým Město osobní údaje poskytuje na základě vzájemných smluvních ujednání.

2.1

P ROCES

PLÁNOVÁNÍ

M ONITOROVÁNÍ

SOULADU

1. Všechny činnosti Města jsou se stanovenou frekvencí předmětem činnosti DPO.
2. DPO sestavuje společný periodický plán činnosti na období jednoho roku.
3. Plánování činnosti DPO je založeno na analýze rizik.
4. Plán je schvalován tajemnicí MěÚ. Případné změny plánu musí být zdokumentovány. O
schváleném plánu DPO informuje tajemnici MěÚ.
5. DPO v případě odůvodněné potřeby plán aktualizuje. O provedených změnách v plánu
informuje tajemnici MěÚ.

2.2

Z PŮSOB

SDĚLOVÁNÍ

VÝSLEDKŮ

VČETNĚ DOPORUČENÍ A RAD

DPO

M ONITOROVÁNÍ

SOULADU

1. Výsledky zjištění předkládá DPO ve formě návrhu zprávy z Monitorování souladu („Zpráva“)
příslušným odpovědným zaměstnancům (náměstkům, vedoucím oddělení, vedoucím provozu) k
připomínkám.
2. Zpráva obsahuje zejména cíl, zaměření a rozsah provedeného Monitorování souladu a zjištění
spolu s doporučeními a radami DPO směřujícími k nápravě vadného stavu.
3. Po vyhodnocení připomínek a po závěrečném projednání zprávy předloží DPO konečnou Zprávu
tajemnici MěÚ.
4. Za oficiální konečné znění Zprávy je považováno vyhotovení v elektronické podobě
odsouhlasené tajemnicí MěÚ. Zpráva je po schválení uložena v příslušném spisu.
5. Zprávy o provedených Monitorováních souladu jsou přístupné tajemnici MěÚ. DPO dává
souhlas ke zpřístupnění zpráv v rámci i mimo Město.
6. DPO zpracovává a předkládá tajemnici MěÚ:
o

Zprávy z průběžných kontrol dle schváleného plánu činností;

o

přehled plnění rad a doporučení z provedených Monitorování souladu;

o

výstup z analýzy rizik;

o

plán činnosti DPO;

o

pravidelnou výroční zprávu o plnění plánu DPO a o ostatních činnostech.

7. Tajemnice MěÚ na základě výše uvedených dokumentů vyhodnocuje činnost DPO.

2.3

Z PŮSOB
VYPOŘÁDÁNÍ
M ONITOROVÁNÍ SOULADU

PŘIPOMÍNEK

OHLEDNĚ

ZÁVĚRŮ

A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

1. Připomínky odpovědných osob k věcnému obsahu či závěrům Zprávy ve fázi jejího návrhu
může DPO dle svého uvážení přímo zapracovat do jejího konečného znění. Odpovědné osoby
sdělí DPO nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Zprávy do jejich e-mailové schránky
všechny své odůvodněné připomínky, komentáře, resp. rozdílná stanoviska; nestane-li se tak
do konce lhůty, má se zato, že vyjadřují se Zprávou svůj souhlas.
2. Jestliže se DPO a dotčená/é oddělení/úseky nedohodnou na výsledcích Monitorování souladu,
musí být zdokumentována odlišná stanoviska a důvody rozdílných názorů. Rozdílná stanoviska
se zaznamenávají přímo do příslušné části Zprávy.
3. Zpráva je předložena tajemnici MěÚ k rozhodnutí o tom, zda na základě doporučení a rad DPO
k nápravě vadného stavu budou uložena nápravná opatření spolu s určením zodpovědnosti a
termínu plnění.
4. Tajemnice MěÚ Zprávu projedná ve lhůtě 4 týdnů od jejího předložení.

5. DPO zaeviduje nápravná opatření uložená tajemnicí MěÚ a termíny jejich realizace do systému
evidence nápravných opatření vedených v XLS tabulce.
6. DPO má právo zúčastnit se projednávání Zprávy. V případě, že doporučení a rady DPO
k nápravě vadného stavu nejsou rozhodnutím uložena ve formě nápravných opatření, musí být
s DPO taková skutečnost projednána.

2.4

Z PŮSOB

1. Nápravná

UKLÁDÁNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

opatření

s

určením

zodpovědnosti

a

termínu

plnění

jsou

odpovědným

oddělením/úsekům ukládána na základě rozhodnutí tajemnice MěÚ. Evidenci nápravných
opatření vede DPO v XLS tabulce.
2. Odpovědné osoby jsou povinny podat DPO zprávu o stavu plnění schválených nápravných
opatření nejpozději ve stanoveném termínu a kdykoli na vyžádání DPO.
3. V případě požadavku na změnu termínu, popř. věcného obsahu schváleného nápravného
opatření, informuje odpovědná osoba DPO. Odpovědná osoba před uplynutím závazného
termínu projedná požadavek s tajemnicí MěÚ se zohledněním stanoviska DPO.
4. DPO informuje nebo podává průběžné zprávy o plnění nápravných opatření tajemnici MěÚ, a to
formou výpisu z evidence nápravných opatření v XLS tabulce.
5. Je-li dle názoru DPO stupeň zbytkového rizika v důsledku nerealizace efektivních nápravných
opatření pro Město nepřijatelný, projedná tuto skutečnost s tajemnicí MěÚ.
6. Není-li otázka zbytkového rizika vyřešena, předá DPO tuto informaci spolu s písemným
stanoviskem tajemnice MěÚ.
7. Týkají-li se závěry a navržená opatření přímo tajemnice MěÚ, kdy nedojde k dohodě při řešení
rozdílných názorů, vyjádří tajemnice MěÚ svá stanoviska písemně.
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K ONZULTAČNÍ ČINNOST DPO
1. DPO neplní funkci manažerských rozhodnutí mimo záležitosti týkající se vlastního řízení funkce
DPO.
2. Konzultační činnost DPO spočívá zejména v:
o

ad hoc konzultacích v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů pro pracovníky Města
na základě jejich písemného požadavku, včetně řízení rizik, popř. dalších oblastech;

o

přizvání k jiným schůzkám, pokud dochází nebo se zvažují rozhodnutí s následky pro
ochranu osobních údajů;

o

účastí v procesu připomínkového řízení k vnitřní předpisové základně Města – tato účast
je povinná v případě, že je navrhován nový vnitřní předpis s následky pro ochranu
osobních údajů, nebo změna stávajícího vnitřního předpisu, která by takové následky
mohla mít;

o

přizvání k projektovému týmu nebo pracovní skupině v souvislosti se zaváděním nového
produktu nebo procesu nebo jeho změny, pokud taková změna má následky pro
ochranu osobních údajů;

o

přizvání ke schůzkám ad hoc, při běžné výměně informací;

o

povinných konzultacích v případě porušení zabezpečení;

o

průběžnému monitoringu vývoje legislativy, judikatury a výkladových stanovisek
Evropského sboru pro ochranu osobních údajů dle čl. 68 GDPR, Úřadu pro ochranu
osobních údajů a případně jiných relevantních subjektů v oblasti ochrany osobních
údajů.

3. Před tím, než bude přijato rozhodnutí s následky pro ochranu osobních údajů, musí být DPO
s dostatečným předstihem poskytnuty veškeré relevantní podklady a informace, aby mohl
poskytnout odpovídající doporučení.
4. DPO pravidelně vyhodnocuje potřebu a vhodnost školení, e-learningů a případně jiných
edukativních akcí zaměřených na zvýšení povědomí a znalostí zaměstnanců Města v oblasti
ochrany osobních údajů a předává podnět na ÚPK k zajištění jejich organizace.
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P OSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S DPIA
1. V souvislosti se:
o

všemi zpracováními osobních údajů, která mají být zahájena po 25. květnu 2018, a

o

všemi zpracováními osobních údajů zahájenými před 25. květnem 2018, u kterých má
s účinností po 25. květnu 2018 dojít ke změně,

je oddělení/úsek, který je vlastníkem daného procesu povinen postupovat v souladu s požadavky
na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
2. DPO je do procesu DPIA zapojen v souladu s požadavky GDPR.
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S POLUPRÁCE S DOZOROVÝM ÚŘADEM
1. Dozorovým úřadem příslušným pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
2. DPO je povinen v případě potřeby poskytnout dozorovému úřadu veškerou potřebnou
součinnost k tomu, aby mu jménem Města umožnil splnění jeho úkolů.
3. DPO je rovněž kontaktním místem pro dozorový úřad a komunikuje s ním např. v případě
předchozí konzultace, v případě provádění kontrol a auditů ze strany dozorového úřadu
a v jiných případech, kdy dozorový úřad uplatňuje vůči Městu své pravomoci.
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K ONTAKTNÍ MÍSTO PRO SUBJEKTY ÚD AJŮ
1. Na základě čl. 38 odst. 4 GDPR se subjekty údajů mohou na DPO obracet ve všech
záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem práv podle GDPR.
2. DPO na podněty a/nebo dotazy subjektů údajů reaguje bez zbytečného odkladu a připravuje
konsolidované odpovědi pro subjekty údajů tak, aby byly stručné, transparentní, srozumitelné
a snadno přístupné za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
3. V případě, že podnět a/nebo dotaz bude DPO předložen zaměstnancem Města, je DPO povinen
zachovat důvěrnost zdroje získaných informací.

7

V EDENÍ ZÁZNAMŮ O ZPRA COVÁNÍ
1. V souladu s Pokyny pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle článku 29
(WP29) týkajícími se pověřenců pro ochranu osobních údajů v jejich revidované podobě přijaté
dne 5. dubna 2017, svěřuje Město DPO řízení záznamů o zpracování osobních údajů podle čl.
30 GDPR.
2. V souvislosti s vedením záznamů o zpracování osobních údajů je DPO povinen zajistit, aby
obsahovaly všechny údaje v souladu s čl. 30 GDPR, tedy:


v případě, že Město má v souvislosti s určitým zpracováním údajů postavení správce:
o

jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a
pověřence pro ochranu osobních údajů;

o

účely zpracování;

o

popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;

o

kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců
ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

o

informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě
předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk;

o

je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;

o

je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
uvedených v čl. 32 odst. 1.

3. Vedoucí oddělení/úseků jsou povinni v případě jakékoli změny, která by měla dopad na
záznamy o zpracování osobních údajů týkající se zpracování prováděného v jejich úseku,
informovat DPO o takové změně s dostatečným předstihem, a poskytnout mu veškerou
potřebnou součinnost k aktualizaci záznamů o zpracování osobních údajů. Obdobně se tento
článek použije v případě, že by v Městě bylo zavedeno zcela nové zpracování osobních údajů.
4. DPO alespoň jednou ročně provede revizi záznamů o zpracování osobních údajů a případně ve
spolupráci s odpovědnými vedoucími úseků zajistí změnu záznamů o zpracování osobních
údajů tak, aby odpovídaly skutečnosti.
5. DPO vede evidenci záznamů o zpracování osobních údajů a jejich změn tak, aby bylo kdykoli
možné průkazně rekonstruovat jejich případné změny v průběhu času.
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P ODPORA A ZDROJE ALOK OVANÉ DPO
1. DPO je povinen udržovat odborné znalosti DPO v rozsahu potřebném pro řádný výkon jeho
činnosti. V případě potřeby DPO žádá o poskytnutí výhod na vzdělávání v dané věci.
2. DPO má kdykoli možnost požádat o podporu odborníky z kteréhokoli jiného oddělení/úseku
Města. Tato podpora se neomezuje na poskytování informací, které DPO potřebuje pro plnění
svých úkolů, ale obsahuje rovněž právo DPO na sekundární podporu.
3. DPO informuje tajemnici MěÚ o možných dopadech v důsledku případných omezených zdrojů
DPO či nedostatku časové kapacity DPO pro výkon jeho činnosti.
4. V případě, že DPO shledá některou z činností v konfliktu zájmů v rámci svých dalších
povinností, ihned informuje o této skutečnosti tajemnici MěÚ.

