Příloha č. 4 Směrnice o ochraně osobních údajů

Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů
Úřadu pro ochranu osobních údajů

I.
Toto hlášení je (nehodící se škrtněte)
a) nové ohlášení o porušení bezpečnosti osobních údajů
b) změna či doplnění ohlášení o porušení bezpečnosti osobních údajů ze dne …….., č.j. ………

II.
a) Správcem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
obchodní firma/název:
IČO:
sídlo:
identifikátor datové schránky:
b) Správcem je fyzická osoba nepodnikající
jméno:
datum narození:
místo zpracování os. údajů (ulice, číslo popisné a orientační, obec, PSČ):
kontaktní adresa (pouze je-li odlišná od adresy místa zpracování os. údajů):
(nehodící se škrtněte)

III.
Kontaktní osobou správce je pověřenec pro ochranu osobních údajů / jiné kontaktní místo
(nehodící se škrtněte):
jméno:
kontaktní adresa:
telefonní číslo:
e-mail:
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IV.
Správce sděluje tyto informace o případu porušení zabezpečení ochrany osobních údajů:
a) datum a čas události (není-li známo přesné datum, uveďte alespoň přibližné datum nebo
období):
b) datum zjištění události:
c) okolnosti porušení bezpečnosti osobních údajů (označte kroužkem správnou odpověď):
1. neautorizovaný přístup
2. zničení (nevratné) dat
3. krádež/ztráta IT zařízení
4. krádež/ztráta/znepřístupnění souborů
5. změna dat (porušení integrity dat)
6. jiné (upřesněte):
d) dotčené osobní údaje (uveďte co nejpřesněji dle kategorií např. jméno, příjmení, adresa,
telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo, číslo účtu, pohlaví, údaje o politických názorech, údaje
o zdravotním stavu apod.):
e) detailní popis případu porušení zabezpečení (rozepište):
f) technická a organizační opatření, která byla použita správcem na dotčené osobní údaje před
porušením zabezpečení osobních údajů (označte kroužkem správnou odpověď):
1. data jsou čitelná neoprávněnými osobami
2. data nejsou čitelná neoprávněnými osobami – upřesněte provedená technická
opatření, která byla aplikována na data zasažená porušením bezpečnosti osobních údajů
3. další technická a organizační opatření (upřesněte):
g) následná technická a organizační opatření přijatá správcem ke zmírnění možných
nepříznivých účinků (uveďte detailní popis přijatých opatření):
h) počet a kategorie subjektů, které porušení zabezpečení osobních údajů zasáhlo (upřesněte):

V.
V důsledku výše popsaného případu porušení zabezpečení osobních údajů hrozí tyto možné
důsledky a nepříznivé účinky (označte kroužkem správnou odpověď):
a) Riziko ohrožení veřejného pořádku nebo zdraví
b) Riziko krádeže nebo zneužití identity
c) Riziko značné finanční nebo majetkové újmy
d) Riziko fyzické nebo morální újmy
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e) Riziko ztráty zaměstnání, ztráty obchodních příležitostí
f) Riziko porušení smluvních podmínek
g) Přístup neautorizovaných osob k údajům zasaženým porušením bezpečnosti osobních
údajů (upřesněte, zda osobní údaje stále jsou či již nejsou v držení neoprávněné osoby)

VI.
Případ porušení zabezpečení byl/nebyl (nehodící se škrtněte) subjektu/subjektům údajů
oznámen.

Vyplňte pouze v případě, že bylo učiněno oznámení subjektu/subjektům údajů:
a) Datum a čas oznámení:
b) Forma oznámení:
i) přímé oznámení
1) písemně dopisem v listinné podobě nebo do datové schránky
2) prokazatelně osobní návštěvou
3) prokazatelně e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky
4) prokazatelně telefonicky
ii) nepřímé oznámení
1) webové stránky
2) hromadné sdělovací prostředky – tisk
3) hromadné sdělovací prostředky – televize, rozhlas
iii) jiný způsob oznámení (upřesněte):
c) Obsah oznámení subjektům údajů (upřesněte):
d) Počet subjektů (účastníků nebo jednotlivců), jimž bylo oznámení zasláno (specifikujte
počet číslicí):

VII.
Správce sděluje následující informace o možném přeshraničním dopadu případu porušení
zabezpečení osobních údajů:
a) Týká se porušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů (účastníci či jednotlivci) v
jiných státech EU?
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Ano / Ne (nehodící se škrtněte)

b) Bylo oznámení porušení bezpečnosti osobních údajů zasláno dalším kompetentním
subjektům v rámci EU?
Ano / Ne (nehodící se škrtněte)
c) Pokud ano, které kompetentní subjekty v rámci EU jste informovali? (uveďte název subjektu
či alespoň stát)

VIII.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto Ohlášení jsou pravdivé.
Jméno a příjmení oprávněné osoby správce:
Telefonní číslo oprávněné osoby správce:
E-mail oprávněné osoby správce:

V …………….. dne ……………….

……………………………………..
Jméno a podpis oprávněné osoby správce
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