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Security functions and their conflicting gains

NIST SP800-57

▪ the preservation of confidentiality (ensuring that 

information is accessible only to those authorized to 

have access), integrity (safeguarding the accuracy 

and completeness of information and processing 

methods) and availability (ensuring that authorized 

users have access to information and associated 

assets when required)
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Informační bezpečnost (GDPR 5.1f) [ZoKB 2c]

{ISO2700x} /NIST800.53/

dostupnost 

(availability)

důvěrnost 

(confidentiality)

celistvost 

(integrity)

Bezpečnostní incidenty

důvěrnost / integrita / spolehlivost

▪ Incidenty se vždycky dějí

• únik dat je vždycky možný

▪ Proaktivní detekce pokud je to možné

• detekce ztráty dat?

• jsou to moje data?

▪ Minimalizace pravděpodobnosti

▪ Minimalizace dopadů a ztrát
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ISO/IEC 2700x a NIST SP800-53

▪ obecný systém řízení bezpečnosti (ISMS)

▪ centrem je řízení přístupu, dostupnosti a zachování 

provozu (business continuity planning - BCP)

• řízení a řešení incidentů není primární zájem

▪ minimální zájem o privacy, žádné zmínky o ochraně 

proti úniku informací

• jenom ISO/IEC 27018 nabízí doporučení pro provozovatele 

cloudových služeb

▪ může být nezávisle auditováno a nabízí tedy důvěru 

(trust) pro obchodní vztahy a soudní spory

▪ privacy jde víceméně proti obchodním zájmům

Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB)

▪ Přepis některých prvků ISO/IEC 2700x do národního 

zákona

• konkrétní bezpečnostní opatření upravena "kybernetickou 

vyhláškou"

• účinnost pro státní správu a povinné soukromé subjekty

 kritická/významná infrastruktura

▪ Nulový zájem o privacy

▪ Povinnost řešit a hlásit incidenty

• národní CERT a vládní CERT
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Bývalá Směrnice (Directive) 95/46/EC

▪ pouze Směrnice

• různé národní implementace (10)

• v CZ jako Zákon 101/2000 Sb.

▪ některé země nemají žádné postihy

▪ neexistuje povinnost hlásit incidenty (incident 

response)

▪ nepožaduje se proaktivní zabezpečování ani 

dokumentace + logy

▪ nepožaduje se "nezávislý" "interní" "auditor"

"Postihy"

▪ Pokuta od úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
• včera 10 000 000 CZK

• nově až 10/20 000 000 EUR nebo 2/4% celosvětového obratu
 stanovisko proporcionality ÚOOÚ

 3x varování

▪ Náhrada škody poškozeným

▪ ... Ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. je formulováno 
tak, že právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
porušení právní povinnosti zabránila. Posuzování naplnění 
liberačního ustanovení je přitom závislé vždy na konkrétních 
okolnostech daného případu a nelze jej dle názoru správního orgánu 
jakkoliv předem zobecnit ...

▪ článek 25.1 – s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na
provedení, povaze, rozsahu, ...
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Duch GDPR

▪ Není cílem „zakázat nebo znemožnit“ zpracování 
osobních údajů

▪ Údaje zpracováváme protože tím poskytujeme službu 
našim „zákazníkům“
• i úřady plní službu svým „zákazníkům“ byť to tak možná 

někdy nevypadá ☺

▪ „Zákazníci“ po nás sami chtějí, abychom jejich údaje 
zpracovávali a k tomu nám je dobrovolně dávají

▪ Cílem je jen narovnat a zprůhlednit zacházení s nimi

▪ Vynutit proaktivní dokumentaci, aby bylo možno 
postihovat vedení

tituly

Subjekt údajů vs. správce dat vs. zpracovatel dat
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SLA bezpečnost

SLA
informační 
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(ne)styk s 
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zodpovědnost

účely

třetí strany GDPR prostředí mimo GDPR
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Obsah zpracovatelské smlouvy

▪ ... vystupovat jako Správce a Zpracovatel ... se dohodli, že ...

▪ Z jedná pouze jako zpracovatel osobních údajů podle GDPR a to pouze na 
základě konkrétních zadání od S

▪ S prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje nepatří do kategorie zvláštních 
osobních údajů

▪ pracovníci Z (ne)přicházejí sami běžně do přímého styku s osobními údaji 
poskytnutými S

• ... tyto jsou zpracovávány automatickými technickými prostředky ...

▪ Z se zavazuje chránit osobní údaje S pomocí technických a organizačních 
opatření definovaných v příloze ... zejména

• řízení přístupu (kdo, kdy)

• ochrana proti krádeži neautorizovanou osobou (fyzická, šifrování)

• školení pracovníků

▪ po skončení smluvního vztahu se Z zavazuje, že odstraní veškeré údaje, které pro 
S zpracovával

• po skončení každého jednorázového zpracování ...

▪ S na základě povahy zpracování (ne)předpokládá, že Z (ne)musí částečně 
zajišťovat informační povinnost k subjektům údajů v rozsahu ...

• „obraťte se na S“, podat informace o zpracování, ...

• dodat seznam subjektů, kteří odmítli zpracování, požádali o výmaz, ...

ano, moje CV můžete předat dalším personálním 

agenturám k tomu, aby mě nabízely práci

zaměstnavatel

personální 

agentura 1

personální 

agentura 2

PA38
PA38

PA38
personální 

agentura X

PAx

informační povinnost

rušení souhlasů

výmazy
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zveřejnění a následní noví správci

nelze dále bez dalšího souhlasu zveřejňovat ani jinak zpracovávat

subjekt

webová stránka 

sportovního 

klubu

facebook

registr dlužníků a 

exekucí

můžete vystavit informaci o 

mém vítězství v běhu

veřejný profil

fotky z dovolené

souhlasil jsem v okamžiku, 

kdy jsem si půjčoval

banka vyhodnotí 

můj rating

archive.org

google

mě umí vyhledat

vlastní databáze

"keš starších stránek"

vlastní zpracování

vlastní databáze

spojeno se smlouvou

budoucí smlouvy??

implicit

Data subject vs. data controller vs. data processor
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processing
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processing
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partial info
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data deletion
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implicit

Data subject vs. data controller vs. data processor

DS

DC

DC
DC
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DC
DP

data
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processing
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processing

visible

DP 

processing

info

revocations

partial info

SLA

data deletion

third-party GDPR compliant outside of GDPR

transfer PII

Osobní údaje, souhlasy (consent) a rizika ztráty

Kamil Votypka 36 muž cv nemoci foto email fb id tel

Jitka Rickova 54 žena cv nemoci foto email fb id tel

Marie Douskova 41 žena cv nemoci foto email fb id tel

Jan Dousek 9 kluk nemoci foto email

Leos Krupka 38 muž cv foto email fb id -
otec

nakupuje zlato homosexual dovolena Kypr
podporuje 

krajni stred

ma tri domy
dovolena 

Bahamy
ucitelka

podporuje 

krajni pravici

utraci za 

obrazy
hypoteka 30M neplodna

podporuje 

krajni levici

kupuje 

nejlevnejsi

smejdy

exekuce -

vyhozen

vyhozen

vyhozen

nezamestnany
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Osobní údaje, souhlasy (consent) a rizika ztráty

Kamil Votypka 36 muž cv nemoci foto email fb id tel

Jitka Rickova 54 žena cv nemoci foto email fb id tel

Marie Douskova 41 žena cv nemoci foto email fb id tel

Jan Dousek 9 kluk nemoci foto email

Leos Krupka 38 muž cv foto email fb id -
otec

nakupuje zlato homosexual dovolena Kypr
podporuje 

krajni stred

ma tri domy
dovolena 

Bahamy
ucitelka

podporuje 

krajni pravici

utraci za 

obrazy
hypoteka 30M neplodna

podporuje 

krajni levici

kupuje 

nejlevnejsi

smejdy

exekuce -

vyhozen

vyhozen

vyhozen

nezamestnany

Osobní údaje, souhlasy (consent) a rizika ztráty

Kamil Votypka 36 muž cv nemoci foto email fb id tel

Jitka Rickova 54 žena cv nemoci foto email fb id tel

Marie Douskova 41 žena cv nemoci foto email fb id tel

Jan Dousek 9 kluk nemoci foto email

Leos Krupka 38 muž cv foto email fb id -
otec

nakupuje zlato homosexual dovolena Kypr
podporuje 

krajni stred

ma tri domy
dovolena 

Bahamy
ucitelka

podporuje 

krajni pravici

utraci za 

obrazy
hypoteka 30M neplodna

podporuje 

krajni levici

kupuje 

nejlevnejsi

smejdy

exekuce -

vyhozen

vyhozen

vyhozen

nezamestnany
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Osobní údaje, souhlasy (consent) a rizika ztráty

Kamil Votypka 36 muž cv nemoci foto email fb id tel

Jitka Rickova 54 žena cv nemoci foto email fb id tel

Marie Douskova 41 žena cv nemoci foto email fb id tel

Jan Dousek 9 kluk nemoci foto email

Leos Krupka 38 muž cv foto email fb id -
otec

nakupuje zlato homosexual dovolena Kypr
podporuje 

krajni stred

ma tri domy
dovolena 

Bahamy
ucitelka

podporuje 

krajni pravici

utraci za 

obrazy
hypoteka 30M neplodna

podporuje 

krajni levici

kupuje 

nejlevnejsi

smejdy

exekuce -

vyhozen

vyhozen

vyhozen

nezamestnany

Zpracování (4.2) vs. "ležení" osobních údajů

▪ Operace s osobními údaji
• jejich využití pro business

• předání údajů jinému správci

▪ Uložení PII jen po nezbytně dlouhou dobu (5.1e)
• vlastní identifikace

• plus archivace, význam historický nebo věděcký

▪ Zveřejnění je zpracování i předání
• správce?

• zpracovatel?

• internetové archivy, tištěné noviny

▪ Profilování (4.4)

▪ Zpracování ve velkém rozsahu

21

22



10. 1. 2022

12

Hlavní a jednoduchý příklad

▪ e-shop
• několik tisíc? zákazníků

▪ dosud žádná IS (information security)

▪ několik kancelářských zaměstnanců s just-in-time IT službami
• email, CRM, web shop, HR agenda, ERP

▪ marketing s požadavky na kontakty v delším časovém horizontu
• chtěli by profilovat na základě pohlaví, věku, sexuální orientace, zdravotních charakteristik

▪ provoz vyžaduje zveřejnění kontaktních údajů zaměstnanců

▪ vedení má požadavky na BI v dlouhém horizontu

▪ zpracování "papírových" informací
• faktury, životopisy + vysvědčení + HR zdravotní dokumentace

▪ skladníci s čtečkami čárových kódů jezdící na ještěrkách
• on-site sklad

▪ několik ajťáků (>1)
• + testování nových verzí aplikací a školení na reálných datech

▪ fyzická bezpečnost a ostraha
• brána, vrátnice

▪ nějaká data v cloudu

▪ telefonní společnost

▪ externí uklízecí firma

▪ mohli by mít zájem prodat firmu větší společnosti i se všemi osobními údaji

▪ zvažují, že by rozjeli cestovku do exotických destinací

Další a složitější příklady

▪ Univerzitní nemocnice
• citlivé osobní zdravotní údaje

• mnoho doktorů s velmi občasným přístupem

• "statistické" výzkumné projekty

▪ Marketingová agentura
• rozesílání spamu

• sklízení informací z veřejných zdrojů a sociálních sítí

• profilování klientů pro bankovní zákazníky

▪ Novináři
• elektronické/papírové

• placené inzeráty

• informace o politicích

▪ Cloudový poskytovatel
• virtuální počítače, eshop, DB, zálohování

• pouze zpracovatel

• zpracovatelské smlouvy (ne/viditelné zpracování)
 částečné informace subjektům, audit bezpečnosti pro správce, informování 

správce o (potenciálních) incidentech
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