od:
odesláno:
Komu:
Předmět:
Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat

opatřeno příznakem

Dobrý den,
obrocím se no vós s žódostí o poskytnutí informací o zprac. osobnĺch Ĺldaju dte nařĺzeníGDPR, resp. zókona o
zpracovóníosobních údajťlo svobodném přístupu k informocím.
Dotaz zní: zda a jakým zptlsobem jsou zpracovóvđny, příp. uchovóvóny zóznamy o konkrétníabsolvované cestě popř.
o počtu absolvovaných jízd v rómci přĺměstské autobusové dopravy PtD, kdy při každém nóstupu do autobusu musím
lĺtačku"odpípnout"' Lze no zóklodě toho cesty či počet zpětně trasovot?

Pro úplnost uvódím, že móm studentské jízdnédo 26 let, používóm optikoci Lítačkav telefonu, kupon P
Děkuji
S

pozdravem

+

zóny 7-6'

@

id
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DOPRAVA

Naše značka:
Vyřizuje:
Datum: 8. 12.2020

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/í999 sb.
VáŽený pane

Regionálnĺ organizátor praŽské integrované dopravy, přÍspěvková organizace, se sĺdlem Rytířská 4o6t1o,
Staré Město, 11000 Praha 1, lČo: 60437359, jako povinný subjekt podle zákona ě. 106/1999 sb.,
osvobodném přÍstupu kinformacím, ve znění pozdějŠĺchpředpisů, obdrŽel dne 26. 11.2020 VaŠiŽádost
následujÍcÍho znění:

,,[.'.] poskytnutí informacĺ o zprac. osobnĺch údajťldle nařĺzenĺ GDPR, resp' zákona

o

zpracovánĺ

osobních údajŮ o svobodném přĺstupu k informacím'

Dotaz znĺ: zda a jakým zpťlsobem jsou zpracovávány, přĺp. uchovávány záznamy o konkrétnĺ
absolvované cestě popř' o počtu absolvovaných jĺzd v rámci přĺměstské autobusové dopravy PlD, kdy při
každémnástupu do autobusu musĺm lítačku"odpĺpnout". Lze na základě toho cesty či počet zpětně
trasovat?
Pro úplnost uvádÍm, že mám studentské jĺzdnédo 26let, poużĺvám aplikaci Lĺtatka v telefonu, kupon P

zlny

+

1-6."

VašíŽádosti Vám sdělujeme, Že při odbavenĺ nedocházÍ k ukládánÍ Žádných osobních rldajů' PřiloŽenĺm
QR krdu (v přĺpadě jÍzdníhodokladu uloŽeného v mobilnÍ aplikaci PlD Lítačka)se načte tzv. token aplikace,
K

který vzniká kombinací údajůo zaťizenĺa Úětu drŽitele' Tento token vzniká jednosměrnou hashovací funkcí,

není tedy moŽné z něho zpětně jakékoliv Údaje zjistit. Dle tokenu se následně dohledávají platné kupÓny a
souvisejĺcĺ Údaje:

a) offline varianta _ odbavovacI zařIzení obsahuje seznam platných

kupÓnů přĺřazených k tokenům (tzv.

whitelist)' Data na whiteĺistu jsou šifrována. Nachází-li se na whitelistu daný token mobilnÍ aplikace,
řidičijsou zobrazeny platné kupóny a osobnĺ údaje (jméno, přĺjmenÍ,datum narozenÍ a fotografie) pro
okamŽitou kontrolu na mÍstě samém. Úda.|e o samotném odbavenÍ ukládány nejsou. V tomto přÍpadě
ani neprobíhá při od bave nI żádná online komunikace . Zpětné doh ledánÍ tedy nen ĺ moŽné'

RegionálnÍ organizátor praŽské integrované dopravy
1
1 10 00

Í*opid Rytĺřská 10' Praha

'

E-mail: ropĺd@ropid.cz
Web: www.pid.cz

Íel': 234 704 511
Faxt 224 229 423

b)

online vaľianta - pokud nenĺ token na whitelistu nalezen, můŽe řidič provést online dotaz na tento

token do databáze. Při tomto dotazu však nejsou přenáŠena Žádná konkrétnídata o konkrétnĺm vozidle a

k identifikaci cestujícíhose opět pouŽívá pouze token' Centrální systém na online dotaz odpovĺ údaji
shodnými s těmi na whitelistu, kromě fotografie. PřestoŽe se informace o samotném provedení online
dotazu v systému ukládá, z charakteru informace nelze dohledat, odkud by| tento dotaz veden, čili nelze
zpětně rekonstruovat trasu cestujĺcÍho' Navíc takový online dotaz se vyuŽije pouze tehdy, nenÍ-li token

ztotoŽněn na offline whitelistu, coŽ je v praxi

v minimálnĺm poětu přÍpadů(typicky pokud má

cestujÍcÍ

ěerstvě zakoupený nebo převedený kupln a zařízenísi jeŠtěneaktualizovalo whitelist); z online dotazů
tak nenĺ moŽné ani odvodit četnost a počet odbavenĺ provedených daným cestujícím.

S pozdravem

2t2

