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Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR – výzva k doplnění ohlášení 
 
Vážený pane magistře, 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. září 2022 ohlášení 
porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 33 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“). 
 

Ohlášení se týkalo skutečnosti, kdy v průběhu měsíce ledna 2021 děkan Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., získal přístup k e-
mailové komunikaci vědeckého pracovníka za roky 2018-2020. 
 

V souladu s ustanovením článku 33 Obecného nařízení Vás žádám o doplnění Vašeho 
ohlášení o následující: 
 

 Bod 5. ohlášení – Popis vzniku porušení (příčiny porušení) – Podrobnější popis příčiny 
porušení. Zde bylo z Vaší strany mimo jiné uvedeno: „V průběhu měsíce ledna 2021 
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. RNDr. Martin 
Kubala, Ph.D., získal přístup k e-mailové komunikaci vědeckého pracovníka 

za roky 2018-2020.“. 
 

 Tento bod ohlášení doplňte o skutečnost, jaký způsobem, popř. na základě jakého 
oprávnění získal děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. 
RNDr. Martin Kubala, Ph.D., přístup k e-mailové komunikaci vědeckého pracovníka 

za roky 2018-2020. 
 

 Bod 10.1. ohlášení – označte a popište relevantní dokumenty, kterými je správcem 
řízeno zpracování osobních údajů. Zde bylo z Vaší strany uvedeno: „R-B-18/12-ÚZ01 
Ochrana osobních údajů na Univerzit Palackého v Olomouci - která se zabývá mimo 
jiné ochranou a zabezpečením osobních údajů na nosičích, A-1/2015-ÚZ01 Pravidla 
užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého 
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v Olomouci - konstatující, že pro používání elektronické pošty platí listovní tajemství 
obdobně.“. 

 

 Předložte Úřadu kopie zde uvedených písemností.  
 

 Bod 10.2. ohlášení – další organizační a technická opatření, režimová opatření 
přijatá před porušením.  

 

 Je přístup do elektronických komunikací logován? V případě, že ano, uveďte, po jakou 
dobu jsou logy uchovávány. 

 Je prováděna kontrola oprávněnosti přístupu do elektronických komunikací? 
 Je přístup do elektronických komunikací chráněn přístupovým heslem pro konkrétní 

osoby? 
 

 Bod 11.3. písm. d) ohlášení – zatím nebylo rozhodnuto o informování dotčených 
osob (upřesněte důvod). Zde bylo z Vaší strany uvedeno: „V tuto chvíli není znám 
celkový rozsah dotčených osob, jejich jména a není ani známo, čeho se soubor e-
mailové komunikace týká. Platí nadto, že aby bylo možno posoudit, zda je důvodné 
dané osoby informovat, pak by v zásadě mělo být známo, o jaké osobní údaje se 
jedná. Cílem pověřence však je zejména již nezmnožovat případný zásah do soukromí 
osob.“. 

 

 Byl již zjištěn rozsah dotčených osob? V případě, že ano, bylo učiněno oznámení 
dotčeným fyzickým osobám? V případě, že nebylo učiněno oznámení dotčeným 
fyzickým osobám, toto Úřadu zdůvodněte. 

 V souvislosti s tím, Úřad zdůrazňuje, že je zcela nepřiléhavé Vámi uvedené 
odůvodnění: „Cílem pověřence však je zejména již nezmnožovat případný zásah do 
soukromí osob.“. 

 

Doplnění ohlášení zašlete Úřadu do 21 dnů od obdržení této výzvy. Při kontaktu s Úřadem 
uvádějte prosím shora nadepsanou spisovou značku.  
 
S pozdravem 
 
 
   
  Mgr. Jana Nováková 
  vedoucí oddělení podnětů a stížností 
                                                                                               (podepsáno elektronicky) 
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