IDENTIFIKACE SCÉNÁŘE ZPRACOVÁNÍ
1. Název scénáře zpracování:
E-shop
2. Krátký popis scénáře
Objednávka zboží – služeb, zpracování fakturačních údajů pro odběr
zpracování:
objednaných služeb, dodání zboží - služeb
(o jaké zpracování se jedná, za jakým
účelem je používáno)
Vymezení vztahu organizace ke zpracování:
3. Je organizace v pozici správce?
ano
(pokud určuje účely a prostředky zpracování údajů)
4. Je využíván zpracovatel?
ne
(pokud organizace předává data dále ke zpracování)
Subjekty údajů (fyzická osoba, k níž se údaje vztahují):
5. Jaké osobní údaje sbíráme a Zaměstnanci
Osoba blízká, rodinný příslušník
shromažďujeme?
Klienti/zákazníci
ano
Zmocněnec
Pacienti
Dodavatel
Členové
Odběratel
ano
Smluvní partner
ano
Zájemce o vzdělání
ano
Právní základ zpracování osobních údajů:
6. Jedná se o zpracování běžných osobních údajů?
ano
(nejedná se o údaje zvláštního charakteru)
7. Za jakým konkrétním účelem jsou osobní údaje
- Objednání, dodání požadovaného zboží – služby
zpracovávány?
- Identifikace zákazníka, komunikace v rámci
objednávky a fakturace
8. Právním základem zpracování je:
Udělený souhlas
ano
(měl by být zvolen jen jeden, nejsilnější základ)
Plnění smlouvy - dohody
ano
Plnění právní povinnosti
Ochrana životně důležitých zájmů
Plnění úkolu ve veřejném zájmu
Oprávněný zájem
Jiný:
9. Identifikátory:
Jméno, příjmení
ano
Adresa
ano
(v jakém rozsahu jsou osobní údaje
Titul
ano
Číslo kreditní karty
shromažďovány)
Rodné číslo
Místo narození
Datum narození
Číslo občanského průkazu
Pohlaví
Číslo cestovního pasu
Rodinný stav
Registrační značka vozidla
Vzdělání
Otisky prstů
Email
ano
Zdravotní dokumentace
Telefon
ano
Uživatelské jméno
IMEI/UDID
Přezdívka
Cookie
Věk
IP adresa
Jiné:
10. Jakou formou probíhá sběr osobních údajů?
elektronická
(ústní, písemná, elektronická, kombinovaná)
11. Jakou formou probíhá uložení osobních
Aplikace FAPI.cz

údajů?
(listinná podoba, Excel – Word – apod., aplikace,
informační systém)
Operace zpracování osobních údajů, informování subjektu údajů:
12. Jaké operace s daty probíhají?
Sběr
ano
Předávání
ne
Uchovávání
ne
Nahlížení
ne
Validace, kontrola
ne
Archivace
ne
Používání
ano
Likvidace
ne
Jiné:
13. Provádí se profilování?
ne
14. Provádí se odvozování?
ne
15. Udělil subjekt údajů souhlas se shromažďováním osobních údajů?
ano
16. Byl subjekt údajů seznámen s účelem zpracování poskytnutých osobních
ano
údajů?
Řízení incidentů:
17. Kdo má přístup k osobním
Předsedkyně ČHS koordinuje a zodpovídá
údajům? Kdo zodpovídá?
18. Jak jsou shromážděné osobní
- Heslo k aplikaci (pravidelně aktualizováno 1x za čtvrtletí)
údaje zabezpečené?
- Elektronické dokumenty v počítači – chráněno heslem, antivirus a
antimallware, firewall
19. Jaká rizika plynoucí ze
Riziko neoprávněného přístupu k údajům a prostředkům pro jejich
zpracování osobních údajů byla zpracování, riziko neoprávněného čtení, vytváření, kopírování, přenosu,
identifikována? Byla navržena
úpravě či vymazání záznamů, riziko ztráty údajů či zneužití
opatření?
Opatření nastavena ve formě určení kompetentních osob, které mají přístup
k údajům a zodpovídají za ochranu záznamů, zajišťují adekvátní uložení
listinných dokumentů (šanon, skříň, uzamčená místnost), zajišťují ochranu
dat v souborech počítače a externím disku (heslo), provádí pravidelnou
aktualizace hesla, antivirových programů a dalších ochranných systémů
20. Jak dlouho budou osobní údaje
Po dobu 5 let
shromažďovány - uchovávány?

