UPOZORNĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 14 odst. 5 písm. b) GDPR
Článek 14 GDPR stanoví, jaké informace je třeba poskytnout v případě, že osobní údaje nebyly získány od
subjektu údajů. Odstavec 5 písm. b) tohoto článku stanoví výjimku, pokud se ukáže, že takové informace
nejsou možné nebo by vyžadovaly nepřiměřené úsilí, zejména v případě zpracování pro účely archivace ve
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. V takovém
případě přijme správce za podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1 GDPR vhodná opatření na ochranu
práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zveřejnění informací.
V rámci výzkumného projektu S4AllCities H2020 (grantová dohoda č. 883522) se provádějí výzkumné
činnosti, které zahrnují lidské účastníky. Všechny typy výzkumných aktivit projektu S4AllCities
(dotazníky, workshopy, pilotní demonstrace, další testovací aktivity) zahrnují především a zpravidla
dobrovolníky, kteří jsou o své účasti a o zpracování svých osobních údajů informováni prostřednictvím
příslušných informačních listů, které jsou jim distribuovány spolu s formuláři informovaného souhlasu před
jejich účastí, resp. před zpracováním údajů. Údaje získávají subjekty údajů na základě jejich souhlasu.
Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je zpracování osobních údajů fyzických osob následujícími třemi
partnery konsorcia S4AllCities (1) E-TRIKALA (Trikala - Řecko), (2) PILS (Plzeň - Česká republika) a
(3) METRO BILBAO (Bilbao - Španělsko) pro účely vědeckého výzkumu souvisejícího výhradně s
výzkumným projektem S4AllCities H2020. Informovaný souhlas těchto subjektů údajů nelze získat,
protože údaje byly původně shromážděny prostřednictvím kamer předem instalovaných v konkrétních
oblastech měst a jsou dále zpracovávány pro účely testování a hodnocení nástrojů vyvinutých v rámci
výzkumu S4AllCities. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů byla zavedena vhodná
ochranná opatření, včetně minimalizace údajů a organizačních i technologických opatření, aby se
zajistilo, že nebudou ohrožena práva a svobody subjektů údajů. V rámci projektu S4AllCities byl
stanoven zvláštní úkol (T3.5), který se věnuje výhradně nevratné anonymizaci těchto datových
souborů.
Všechny potřebné informace o příslušném zpracování údajů společností PILS naleznete níže a na
oficiálních webových stránkách S4AllCities https://www.s4allcities.eu/.
Kontaktní údaje:
Své dotazy a práva týkající se ochrany údajů můžete uplatnit na následujících kontaktech:
Správa Informačních Technologií města Plzně, Dominikánská 4, Plzeň 301 00, Česká republika.
•
•

Jménem správce: Jiří Bouchal, jiri.bouchal@is-practice.eu.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): edl@plzen.eu

Typy dat: Údaje, které jsou zpracovávány, jsou snímky osob, hlasy osob a registrační značky vozidel, které
správce shromažďuje prostřednictvím průmyslových kamer a jiných typů kamer. Nejsou zpracovávány
žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Zejména se jedná o následující údaje:
Osobní údaje občanů Plzně a dalších návštěvníků města Plzně zpracovává správce prostřednictvím
kamerového systému a dalších typů kamer na fotbalovém stadionu "Doosan Arena" a v okruhu 0,5 km
kolem stadionu.
Právní základ: Správce zpracovává osobní údaje svých občanů nebo návštěvníků města, které jsou
nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR), konkrétně pro
zajištění bezpečnosti a ochrany osob, které jsou snímány městskými kamerami, a pro předcházení a

odhalování jakékoli trestné nebo protiprávní činnosti. Některé z těchto souborů údajů - pouze minimum
údajů potřebných pro splnění cílů projektu S4AllCities - jsou dále zpracovávány pro účely vědeckého
výzkumu. Další zpracování pro účely vědeckého výzkumu je slučitelnou operací zpracování na základě 50.
bodu odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů za předpokladu, že jsou zavedena vhodná
ochranná opatření.
Účely zpracování: V Doosan Areně v Plzni jsou instalovány průmyslové a jiné kamery pro každodenní
zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků stadionu (původní účel). Minimum údajů obsažených v
příslušných souborech dat je dále zpracováváno pro účely výzkumu S4AllCities.
Účel 1: Anonymizace. V rámci T3.5 "Mechanismy anonymizace" výzkumného projektu S4AllCities jsou
osobní údaje anonymizovány společností ATOS.
Účel 2: Školení, pilotní ukázka a hodnocení. Nevratně anonymizovaná data pak budou zpracována pro
pilotní demonstraci v Plzni (T8.5) v červnu 2022.
Procesor: ATOS je partnerem projektu S4AllCities, který je zodpovědný za implementaci anonymizačních
mechanismů v rámci T3.5 projektu S4AllCities. Byla vypracována smlouva o zpracování údajů, kterou
správce a zpracovatel podepsali v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR.
Příjemci: Anonymizovaná data budou poskytnuta některým partnerům S4AllCities pro testování nástrojů
během pilotní demonstrace v Plzni.
Převod do zemí mimo EU: Předávání osobních údajů mimo EU se neplánuje. V případě, že budou
anonymizované údaje předány partnerům S4AllCities ze Spojeného království (BU, CDI), platí pro Spojené
království rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany podle článku 45 GDPR, které zajišťuje odpovídající
úroveň ochrany.
Zabezpečení:
•

•

•

•
•
•
•

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci správce (viz kontaktní údaje výše).
Projekt S4AllCities má etického manažera, etickou kontrolní komisi a nezávislého etického
experta, jejichž úkolem je monitorovat všechny aktivity projektu z etického a právního hlediska,
poskytovat konsorciu poradenství a zajišťovat dodržování platných zákonů a etických norem.
Podpis smlouvy o zpracování údajů podle čl. 28 odst. 3 GDPR mezi správcem a zpracovatelem
ATOS. Smlouva stanoví práva a povinnosti smluvních stran a správce v ní dává zpracovateli
podrobné závazné pokyny.
Provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 35 GDPR správcem před
zpracováním osobních údajů osob sledovaných předinstalovanými městskými kamerami.
Výsledkem posouzení DPIA, které posoudil etický manažer projektu a DPO správce, je, že opatření
jsou přiměřená a účinná a že zpracování pravděpodobně nezpůsobí vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů.
Předání minimálního počtu osobních údajů, které jsou potřebné pro realizaci výzkumu S4AllCities,
správcem zpracovateli ATOS (minimalizace údajů).
Přenos dat ke zpracovateli prostřednictvím schváleného kryptografického nástroje.
Přístup k údajům mají pouze oprávnění pracovníci zpracovatele, kteří mají potřebu znát údaje.
Anonymizace v reálném čase: Zpracování dat procesorem v reálném čase prostřednictvím
streamování videa bez zvuku (hlas není zpracováván, protože tento kanál je při streamování zcela
ignorován) a opětovné streamování v anonymizované podobě. Původní údaje jsou v reálném čase
automaticky nahrazeny anonymizovanými.

•

Využití nevratně anonymizovaných dat pro testování a hodnocení nástrojů S4AllCities během
pilotní demonstrace v Plzni.

Doba skladování: Vzhledem k tomu, že zpracovatel provádí anonymizaci prostřednictvím streamování
videa, lze streamování považovat za mimořádně dočasné úložiště, které je ze své podstaty nezbytně nutné
pro splnění účelu anonymizace údajů. Nevratně anonymizované údaje budou správcem a zpracovatelem
uchovávány do konce projektu S4AllCities (31. prosince 2022). Poté budou trvale vymazány.
Práva subjektu údajů: Subjekty údajů mají právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se
jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a v takovém případě mají právo na přístup k osobním údajům
(článek 15 GDPR), jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR).
Vzhledem k tomu, že správce údaje původně zpracovává pro plnění úkolu ve veřejném zájmu a dále je
zpracovává pro účely vědeckého výzkumu v nevratně anonymizované podobě v souladu s čl.89 odst.1
GDPR, nemohou subjekty údajů uplatnit právo na výmaz (čl.17 odst.3 písm. d) GDPR), právo vznést
námitku (čl.21 odst.6 GDPR), právo na opravu a právo na omezení. To je v souladu s omezeními
stanovenými GDPR a vnitrostátními právními předpisy pro operace zpracování prováděné pro účely
vědeckého výzkumu.
Pro relevantní informace a vysvětlení můžete zaslat e-mail kontaktní osobě jménem správce a DPO správce
(viz výše uvedené kontaktní údaje).

