Registrace biometrie na ÚOOÚ
Zákon o ochraně osobních údajů se zabývá i otázkami uchováváním a zpracováváním
biometrických uživatelských dat. Jak je to tedy s povinností registrace instalované biometrie?
Zkusíme si odpovědět následujícím článkem…
Aktuální podmínky registrace technických prostředků, zpracovávajících osobní údaje, zahrnují
nejen často skloňované kamerové systémy se záznamem obrazu, ale i přístupové a jiné systémy
využívající biometrických znaků. Konkrétní znění, co vše patří mezi tyto prostředky a jak zákon
vnímá jednotlivé termíny, je stanovené platnou novelou zákona.
Nejvýraznějšími pojmy, se kterými novela v oblasti biometrických dat a jejich souvislostí pracuje,
jsou „osobní údaj“, „zpracování osobních údajů“, „identifikace“, „správce systému“, a
„oznamovací povinnost“. Ukažme si tedy blíže některé odstavce zákona a proberme si, jaké
povinnosti z těchto textů vyplývají:
§ 4 Vymezení pojmů:
a) osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
e) zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky.
§ 16 Oznamovací povinnost:
(1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování
podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost
písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.
V tomto paragrafu je následně detailně specifikováno, co musí takové oznámení obsahovat a
kroky, které je povinen učinit Úřad pro ochranu osobních údajů.
Paragraf 45 této novely zákona pak následně specifikuje, na základě jakých chyb a neshod může
Úřad uložit pokutu (např. nestanovení účelu shromažďování osobních údajů, zpracovává
nepřesné osobní údaje, ale také nesplní oznamovací povinnost dle zmíněného paragrafu 16).
V případě zmíněných pochybení může Úřad pro ochranu osobních údajů uložit pokutu až do výše
5.000.000 Kč, v případě ohrožení osob či jejich citlivých dat pokutu až do výše 10.000.000 Kč.
Jako jeden z dodavatelů biometrických technologií na český trh doporučujeme, aby instalované
biometrické systémy byly korektně registrovány na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Celé znění zákona 101/2000 je uvedeno pod následujícím
odkazem: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oou

