Příloha č. 2 Hlášení Incidentu
Směrnice pro ochranu osobních údajů

Hlášení Incidentu
Správce osobních údajů: Organizace: VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ:
26950731, DIČ: CZ26950731, tel: 517 317 321, e-mail: vydosbus@vydosbus.cz, Identifikátor datové
schránky: jbtgy6j
ČÁST A
Dne ………. došlo na úseku …………………. společnosti VYDOS BUS a.s. ke vzniku
bezpečnostního incidentu v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů.
Incident byl zjištěn dne:

……………………………….

Incident byl zjištěn kým:

……………………………….

K incidentu došlo:

úmyslně/neúmyslně (nehodící se přeškrtněte):

Krátký popis incidentu:

Povaha incidentu (nehodící se přeškrtněte):
porušení důvěrnosti – neoprávněné nebo náhodné
poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů,

ANO

NE

porušení dostupnosti – neoprávněná nebo náhodná
ztráta přístupu nebo zničení osobních údajů,

ANO

NE

porušení integrity – neoprávněné nebo náhodné
pozměnění osobních údajů.

ANO

NE

Uvedení kategorií osobních údajů, u kterých došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a
počet subjektů:
Počet osob, u kterých vzniklo incidentem riziko pro jejich práva a svobody:
Popis předpokládaných následků narušení:

V …………………….. dne: …………………..
Vyhotovil: jméno, příjmení, podpis
Nadřízený zaměstnanec: jméno, příjmení podpis, datum
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ČÁST B
Předáno Manažeru osobních údajů pro ochranu osobních údajů dne:
Podpis Manažera osobních údajů:
Číslo jednací:

…………………………

…………………………………………………………………

……………………………..

Konzultace incidentu s manažerem osobních údajů a dalšími kompetentními osobami: (kým, kdy, průběh
konzultace, výsledek)

Vyjádření Manažera osobních údajů k vyhodnocení rizikovosti porušení zabezpečení osobních údajů:
(nehodící se přeškrtněte)

Porušení ochrany osobních údajů (Interní evidence)

ANO

NE

Povinnost hlásit dozorovému úřadu

ANO

NE

Povinnost oznámit subjektu údajů

ANO

NE

Nutnost podat oznámení orgánům činným v trestním řízení

ANO

NE

dne:………………

Podpis Manažera osobních údajů: …………………………………..

Ohlášeno / oznámeno / podáno komu a kdy:

Popis přijatých opatření, nebo návrhy možných opatření:

S porušením zabezpečení osobních údajů a vznikem bezpečnostního incidentu bylo seznámeno
vedení společnosti dne:
Podpis zodpovědného jednatele organizace:

………………………………..…………………

Následná kontrola přijatých opatření: (kdy, kým, výsledek)
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