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Systém SAFY – řešení zabezpečení vstupu do mateřských škol bez asistence pedagoga.
Informace o přístupovém systému SAFY ve vztahu k právní úpravě ochrany osobních
údajů.
Systém SAFY je přístupový systém umožňující na základě otisku prstu autentizaci osob za
účelem umožnění jejich vstupu do určitého objektu.
Systém pracuje na základě převedení otisku prstu jako biometrického údaje do číselné podoby.
Z úplných biometrických údajů, jimiž je v daném případě otisk prstu, systém vybírá pouze
některé rysy specifické pro jednotlivce tak, aby vytvořil biometrickou šablonu, která je redukcí
úplného biometrického obrazu. Šablona je před uložením v systému zpracována matematickou
operací do číselného vyjádření (tzv. hash), z něhož není následně možně zpětně rekonstruovat
původní biometrický údaj.
Takto vytvořený číselný údaj již není biometrickým údajem a na jeho zpracování se tudíž
nevztahují podmínky stanovené pro zpracování citlivých údajů. Otisk prstu do dalšího
zpracování nevstupuje a systém využití tohoto biometrického údaje ani neumožňuje.
Pro používání systému není tedy nutné splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro
zpracování citlivých údajů.
Číselný údaj, který je výsledkem matematického zpracování původního a úplného biometrického
údaje (otisku prstu), je však osobním údajem a na jeho zpracování se tak vztahují pouze pravidla
vyžadovaná pro zpracování jako u jakýchkoli jiných osobních údajů.
Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že Úřad pro ochranu osobních údajů za účelem zabezpečení
mateřské školky připouští použití elektronických zabezpečovacích systémů, které neuchovávají
úplný (biometrický) otisk prstu, ale které zpracují obraz prstu pouze tak, že dojde k vytvoření
jedinečné šablony, která po zpracování matematickými operacemi nebude volně čitelná a
nepůjde z ní zpětně otisk prstu rekonstruovat.
Informace uložené v řídící jednotce bezpečnostního systému SAFY neopouštějí budovu MŠ a
budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou. V momentě ukončení Vaší spolupráce s MŠ a
odchodem Vašeho dítěte budou údaje z řídící jednotky odstraněny a to osobou k tomu
oprávněnou.
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