S ítání lidu: bezpe nost na všech frontách
Ochrana osobních údaj a zajišt ní bezpe nosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou
SÚ p i s ítání lidu má. Celé s ítání lidu p ipravujeme ve spolupráci s Ú adem pro ochranu
osobních údaj , jehož specialisté se ú astnili p ípravy textu zákona o s ítání lidu v etn dalších
právních norem, které se s ítáním souvisejí. Ú ad provede také kontrolu zpracování osobních
údaj získaných p i s ítání.
„Ochrana informací, které lidé do formulá

vyplní, je pro nás velmi d ležitá. Bezpe nostní opat ení jsme

za ali p ipravovat už dva roky p ed samotným s ítáním a na projektu pracuje n kolik bezpe nostních
specialist ,“ uvádí p edsedkyn

SÚ Iva Ritschelová.

Ochrana sb ru dat
Každá z cest, jak je možné vypln né formulá e odevzdat, je zabezpe ena jiným zp sobem.
Osobní p edání s ítacímu komisa i
S ítací komisa i budou pracovníci

eské pošty, tedy lidé, kte í mají zkušenost a praxi

s doru ováním pen z i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji.
Sb rná

místa

všech

formulá

jsou

pošty,

které

jsou

pod

speciálním

ty iadvacetihodinovým dohledem.
K doprav vypln ných formulá

bude

eská pošta používat pouze zabezpe ená vozidla

a bude s formulá i nakládat jako s cennými zásilkami s mimo ádnou ochranou.
On-line vypln ní na internetu
Pro on-line vypln ní s ítacích formulá
umož uje vysoký stupe
osobních údaj

je pot eba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který

zabezpe ení. P i on-line odesílání je zajišt na maximální ochrana

a p edávané informace jsou chrán ny proti zcizení i neoprávn nému zásahu

jakékoliv t etí strany.
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby
Vypln né papírové formulá e svezou speciální vozy eské pošty do zabezpe eného meziskladu a odtud
pak pojedou dál do zabezpe eného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledk
Jakmile budou papírové formulá e naskenovány, dojde p ed samotným zpracováním k jejich anonymizaci.
To v praxi znamená, že budou z databází odstran na všechna jména a rodná ísla. Z výsledk s ítání tak
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pouze zjistíte, že nap . v Bruntále v Jiráskov ulici žije žena, které je 35 let, má dv d ti, každý den dojíždí
do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostrav , ale nikdo už nikdy nezjistí,
jak se jmenuje, ani jaké má rodné íslo.
Po oskenování budou všechny papírové formulá e uschovány ve speciáln zabezpe ených objektech a
budou skartovány specializovanou firmou, která má pot ebné bezpe nostní certifikáty od Národního
bezpe nostního ú adu. Zákon o s ítání lidu íká, že SÚ je povinen skartovat papírové formulá e do t í let
od rozhodného okamžiku s ítání. V praxi po ítá

SÚ s tím, že papírové formulá e skartuje nejpozd ji do

jednoho roku.
„Na záv r budou naskenované a anonymizované formulá e v elektronické podob

p edány k trvalému

uložení do Národního archivu,“ dopl uje Iva Ritschelová. „Bližší informace o zabezpe ení jednotlivých
fází s ítání lidu nám bezpe nostní specialisté nedovolí z pochopitelných d vod zve ejnit.“

Ond ej Kubala
tiskový mluv í projektu S ítání lidu, dom a byt 2011
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