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I. 
Účel směrnice 

1/ Tato směrnice stanovuje způsob včasného hlášení a evidence bezpečnostních incidentů ve 

společnosti Advokátní kancelář Mgr. Markéta Vochoska Haindlová., (dále jen „AK“), 

které vzniknou v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů a mohou vést k zneužití 

osobních údajů a ke vzniku s tím souvisejících škod. Postupy v této směrnici stanovené 

jsou navrženy tak, aby byly v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů (dále jen ”zákon”) a zákona č. 151/2000 Sb.  Tato 

směrnice vytváří základ pro hlášení porušení zabezpečení ochrany osobních údajů a 

bezpečnostních incidentů i v návaznosti na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů - General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), 

(dále společně jako „ zákony“). 

2/ Tato směrnice, stejně tak jako zákony se vztahuje na hlášení a evidenci porušení 

zabezpečení ochrany osobních údajů a případného vzniku bezpečnostních incidentů, které 

mohou vést k zneužití osobních údajů, porušení základních práv a svobod fyzických osob, 

a mohou vést ke vzniku s tím souvisejících škod.  

3/ Tato směrnice stanovuje zásady a pravidla při vzniku porušení zabezpečení ochrany 

osobních údajů a případného vzniku bezpečnostního incidentu, jeho hlášení a evidenci 

v rámci AK. Dále vymezuje práva a povinnosti AK při vzniku bezpečnostního incidentu.  

4/ Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance AK. 

5/ Tato směrnice se vztahuje na všechny objekty ve vlastnictví, nájmu, nebo podnájmu AK, 

ve kterých AK provozuje svoji činnost.  



II.  
Definice pojmů 

1/ Za „porušení zabezpečení osobních údajů“ se považuje porušení zabezpečení, které vede 

k náhodnému, nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, nebo neoprávněnému poskytnutí, 

nebo zpřístupnění přenášených, uložených, nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. 

Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je na zvážení AK, zda se jedná o 

takové porušení zabezpečení, které je možné klasifikovat bezpečnostním incidentem, a 

které je nutné nahlásit dozorovému úřadu, nebo subjektu údajů. Povinnost nahlásit 

bezpečnostní incident dozorovému úřadu je AK povinna v okamžik, kdy riziko porušení 

zabezpečení je tak vysoké, že představuje porušení práv a svobod fyzických osob.  

2/ „Bezpečnostním incidentem“ je každý je každý čin nebo událost, která má za následek 

zneužití osobních údajů a toto jednání může vést ke vzniku s tím souvisejících škod a 

k porušení práv a svobod fyzických osob. Pro vznik bezpečnostního incidentu není 

rozhodující, zda vznikl úmyslně, či neúmyslně, případně v důsledků porušení stanovených 

postupů a procedur v souvislosti s nakládáním s osobními údaji.  

III.  
Zásady činnosti při vzniku bezpečnostního incidentu 

1/ Při zjištění porušení zabezpečení osobních údajů je každý zaměstnanec AK a zpracovatel 

osobních údajů povinen: 

a)  V rámci svých možností podniknout opatření k minimalizaci případných následných 

škod, 

b)  zpracovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však na začátku nejbližšího pracovního 

dne hlášení o zjištěném porušení zabezpečení osobních údajů a zaslat k rukám Mgr. 

Markéty Vochoska Haindlové (dále jen „správce“). 

2/ Při přijetí hlášení o zjištění porušení zabezpečení osobních údajů bude správce postupovat 

následujícím způsobem: 

 V případě, kdy bude správci podáno hlášení o zjištěném porušení zabezpečení osobních 

údajů, bude z jeho strany posouzeno, zda toto porušení zabezpečení osobních údajů 

představuje riziko pro jednotlivce – bezpečnostní incident. Pokud bude pravděpodobné, že 

toto porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody jednotlivce, bude 

příslušný bezpečnostní incident ohlášen úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud bude 

pravděpodobné, že předmětné porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a 

svobody dotčených fyzických osob je nutné tuto skutečnost oznámit dotčeným fyzickým 



osobám a zároveň je informovat o krocích, jež správce učinil k ochraně jejich práv před 

důsledky porušení.  

3/ V případě, kdy bude ze strany správce vyhodnoceno, že v souvislosti s porušením 

zabezpečení osobních údajů došlo pravděpodobně k takovému porušení, které by mělo za 

následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je správce povinen vznik 

bezpečnostního incidentu ohlásit úřadu pro ochranu osobních údajů, ve lhůtě bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku bezpečnostního 

incidentu dozvěděla.  

4/ V případě, kdy nebude pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro práva a 

svobody jednotlivce, není ze strany správce povinnost bezpečnostní incident hlásit ani 

úřadu pro ochranu osobních údajů ani dotčeným fyzickým osobám.  

5/ Při určování rizika porušení zabezpečení osobních údajů se vychází zejména z kategorie 

osobních údajů (osobní údaje, zvláštní kategorie údajů), které byly porušením zabezpečení 

dotčeny, charakteru porušení zabezpečení a počtem dotčených subjektů údajů. Vyšší riziko 

představují zvláštní kategorie osobních údajů. Dalším rozhodujícím prvkem, je skutečnost, 

zda došlo k porušení zabezpečení úmyslně, či neúmyslně, přičemž úmyslný čin výrazně 

zvyšuje riziko takového činu, jelikož osobní údaje byly předmětem útoku.  

6/ Všechna hlášení porušení zabezpečení osobních údajů, s uvedením informace, zda došlo ke 

vzniku bezpečnostního incidentu, či nikoliv a skutečnostech nahlášení bezpečnostního 

incidentu úřadu pro ochranu osobních údajů, či dotčeným jednotlivcům, jsou evidována na 

formuláři, který tvoří přílohu č. 1., této směrnice.  

IV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1/ Kontrolou dodržování této směrnice je pověřena Mgr. Markéta Vochoska Haindlová. 

4/ Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu Mgr. Markéta Vochoska Haindlová. 

5/ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

V Praze dne 1. 5. 2018 

        ………………………………………… 

        Advokátní kancelář  
        Mgr. Markéta Vochoska Haindlová 
Příloha č. 1 :  

- formulář pro záznam porušení zabezpečení osobních údajů a o vzniku bezpečnostního 

incidentu 

 



Příloha č. 1: Formulář pro záznam porušení zabezpečení osobních údajů a o vzniku 

bezpečnostního incidentu 

 

Formulář pro záznam porušení zabezpečení osobních údajů a o vzniku 
bezpečnostního incidentu 

 
Společnost: 
Advokátní kancelář Mgr. Markéta Vochoska Haindlová. 
Mgr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M., advokát 
IČ: 021 586 04 
se sídlem Dlouhá 25 
110 00 Praha 1  
Doručovací adresa AK: Dlouhá 37 
110 00 Praha 1 
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email: info@haindlova.cz 
www.haindlova.cz 
 

 Dne ………. došlo na pracovišti Advokátní kanceláře, sídlo/provozovna, ke vzniku 

bezpečnostního incidentu v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů.  

Charakteristika bezpečnostního incidentu: 

číslo zápisu: 

údaj založil:  

údaj založil dne: 

K porušení zabezpečení osobních údajů došlo: úmyslně  neúmyslně 

Krátký popis porušení zabezpečení osobních údajů a povaha narušení: 

Uvedení kategorií osobních údajů, u kterých došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a 

počet subjektů: 

Vyhodnocení rizikovosti porušení zabezpečení osobních údajů/ nutnost hlásit: 

Popis předpokládaných následků narušení: 

Popis přijatých opatření, nebo návrhy možných opatření: 

Nahlášení dotčeným orgánům:   Ano   Ne 

Nahlášeno jakým orgánům: 

Nahlášení subjektům údajům:   Ano  Ne 

V Praze dne …………………. 

       ……………………………………….. 

       Mgr. Markéta Vochoska Haindlová 


