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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v
souladu s GDPR
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_c_1_základní pravidla

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
v samostatné a přenesené působnosti městské části Brno-střed
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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) – GDPR, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
ukládá
všem členům ZMČ BS, aby při plnění svých úkolů zajišťovali
dodržování pravidel, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu
a
ukládá
starostovi MČ Brno-střed zajistit dodržování těchto pravidel
při zpracování osobních údajů Úřadem městské části Brno-střed
a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních
údajů.

Důvodová zpráva:
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ZMČ BS je předloženo k projednání usnesení vycházející ze
vzoru Ministerstva vnitra, který byl určen spíše pro menší
obce, které nepřijímají další pravidla např. ve formě vnitřní
závazné směrnice.
Jelikož Úřad městské části Brno-střed přijal směrnici o
ochraně a zpracování osobních údajů, toto usnesení pouze
doplňuje povinnosti ve vztahu k orgánům samosprávy. Jde o
další organizační opatření ve smyslu čl. 24 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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;
GDPR).
Důvodem pro přijetí je zejména fakt, že správcem osobních
údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed,
nikoli pouze Úřad městské části Brno-střed. Pravidla ve
směrnici ovšem formálně zavazují pouze zaměstnance Úřadu
městské části, popř. přímo Úřad městské části; toto usnesení
tedy zavazuje městskou část Brno-střed jako celek (jakožto
správce osobních údajů).
Stanoviska dotčených orgánů:
 193. RMČ BS projednala dne 4.6.2018 s výsledkem:
RMČ/2018/193/54 Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR
RMČ BS na 193. schůzi, konané dne 04.06.2018,
bere na vědomí
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
v samostatné a přenesené působnosti městské části Brno-střed
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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) – GDPR, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti
městské části Brno-střed v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 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) – GDPR,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS uložit všem členům zastupitelstva, aby při plnění svých
úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel,

Vytvořeno 13.06.2018 11:28:24

2

doporučuje
ZMČ BS uložit starostovi MČ Brno-střed zajistit dodržování
těchto pravidel při zpracování osobních údajů Úřadem městské
části Brno-střed a při plnění smluv, jejichž předmětem je
zpracování osobních údajů a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
Čl. 1
(1) Zastupitelstvo městské části Brno-střed usnesením č. …/2018 ze dne… vzalo na vědomí tato pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti městské části
Brno-střed v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) – GDPR.
(2) Zastupitelstvo městské části Brno-střed ukládá jednotlivým členům zastupitelstva, aby při plnění svých
úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi městské části ukládá zajistit dodržování těchto
pravidel při zpracování osobních údajů Úřadem městské části Brno-střed a při plnění smluv, jejichž
předmětem je zpracování osobních údajů.
Čl. 2
(1) Městská část zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR,
pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování
eviduje městská část pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
(2) K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a
povinností pro městskou část. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.
(3) V případech, kdy městská část hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například ve Zpravodaj
městské části Brno-střed nebo na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto
zveřejnění. V případě pochybností provede konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
Čl. 3
(1) Městská část přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:
a) zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou zpracovávány osobní údaje, po
dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám a veřejnosti, popřípadě uzamykání listin s osobními
údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není v této době přítomna,
b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,
c) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly a
ochrana těchto hesel před vyzrazením,
d) ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, pokud jsou pro ně
takové programy běžně dostupné,
e) další vhodná opatření prováděná odpovědnou osobou pro ochranu přenosné výpočetní techniky nebo
přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, folie na displeji, šifrování dat,
osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného přístroje),
f) šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými
osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na sdílené úložiště,
g) povinnost využívat e-mailové adresy na doméně brno-stred.cz při komunikaci mezi jednotlivými orgány
obce a při komunikaci mezi jednotlivými zastupiteli a zaměstnanci Úřadu městské části Brno-střed.
(2) Městská část dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících spisovou službu a archivnictví,
zejména včas a řádně provádí skartační řízení.

Čl. 4

(1) Městská část jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Externí pověřenec
plní povinnosti podle čl. 37 až 39 GDPR v souladu se smlouvou upravující vzájemná práva a povinnosti
městské části a pověřence.
(2) Úřad městské části Brno-střed ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů dále
a) vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR,
b) zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 13 a 14 GDPR,
c) naplňuje práva subjektů údajů, zejména práva na přístup k údajům podle čl. 15 GDPR a práva na opravu
podle čl. 16 GDPR a
d) provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 GDPR.
(3) Úřad městské části Brno-střed poskytuje pověřenci potřebnou součinnost.

