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CO TO ZNAMENÁ?

General
Data
P rotection
Regulation

Obecné
nařízení
o ochraně
osobních údajů
(dále jen Obecné nařízení)

DEFINICE POJMŮ

OSOBNÍ ÚDAJ A SUBJEKT ÚDAJŮ
Osobní údaj

veškeré informace o identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě
(dále Subjekt údajů)

Subjekt údajů

fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem
na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby

GENETICKÉ ÚDAJE
Genetické
údaje

osobní údaje týkající se zděděných nebo
získaných genetických znaků fyzické osoby,
které poskytují jedinečné informace o její
fyziologii či zdraví a které vyplývají
zejména z analýzy biologického vzorku
dotčené fyzické osoby

BIOMETRICKÉ ÚDAJE
Biometrické
údaje

osobní údaje vyplývající z konkrétního
technického zpracování týkající se
fyzických či fyziologických znaků nebo
znaků chování fyzické osoby, které
umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou
identifikaci, například zobrazení obličeje
nebo daktyloskopické údaje

ÚDAJE O ZDRAVOTNÍM STAVU
Údaje
o zdravotním
stavu

osobní údaje týkající se tělesného nebo
duševního zdraví fyzické osoby, včetně
údajů o poskytnutí zdravotních služeb,
které vypovídají o jejím zdravotním stavu

ZPRACOVÁNÍ A OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Zpracování

jakákoliv operace nebo soubor operací
s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů, který je prováděn pomocí či bez
pomoci automatizovaných postupů, jako
je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení
nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení

Omezení
zpracování

označení uložených osobních údajů
za účelem omezení jejich zpracování
v budoucnu

EVIDENCE
Evidence

jakýkoliv strukturovaný soubor osobních
údajů přístupných podle zvláštních kritérií,
ať již je centralizovaný, decentralizovaný,
nebo rozdělený podle funkčního či
zeměpisného hlediska

PROFILOVÁNÍ
Profilování

jakákoliv forma automatizovaného
zpracování osobních údajů spočívající
v jejich použití k hodnocení některých
osobních aspektů vztahujících se k fyzické
osobě, zejména k rozboru nebo odhadu
aspektů týkajících se jejího pracovního
výkonu, ekonomické situace, zdravotního
stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se
nachází, nebo pohybu

PSEUDONYMIZACE
Pseudonymizace

zpracování osobních údajů tak, že již
nemohou být přiřazeny konkrétnímu
subjektu údajů bez použití dodatečných
informací, pokud jsou tyto dodatečné
informace uchovávány odděleně a vztahují
se na ně technická a organizační opatření,
aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny
identifikované či identifikovatelné
fyzické osobě

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL
Správce

fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
který sám nebo společně s jinými určuje
účely a prostředky zpracování osobních
údajů;
jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování
určeny právem Unie či členského státu, může toto
právo určit dodatečného správce nebo zvláštní
kritéria pro jeho určení

Zpracovatel

fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
který zpracovává osobní údaje pro správce

PŘÍJEMCE
Příjemce

fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať
už se jedná o třetí stranu, či nikoliv;
orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní
údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem
členského státu, se za příjemce nepovažují;
zpracování těchto osobních údajů těmito orgány
veřejné moci musí být v souladu s použitelnými
pravidly ochrany osobních údajů pro dané účely
zpracování

TŘETÍ STRANA
Třetí strana

fyzická nebo právnická osoba, orgán
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
který není subjektem údajů, správcem,
zpracovatelem ani osobou přímo
podléhající správci nebo zpracovateli, jež
je oprávněna ke zpracování osobních
údajů

SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ
Souhlas
subjektu
údajů

jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný
a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt
údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování
svých osobních údajů

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Porušení
zabezpečení
osobních
údajů

porušení zabezpečení, které vede
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení,
ztrátě, změně nebo neoprávněnému
poskytnutí nebo zpřístupnění
přenášených, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů

DOZOROVÝ ÚŘAD
Dozorový
úřad

nezávislý orgán veřejné moci zřízený
členským státem podle článku 51
Obecného nařízení
Článek 51, odst. 1
Každý členský stát stanoví, že jeden nebo více
nezávislých orgánů veřejné moci jsou pověřeny
monitorováním uplatňování tohoto nařízení
s cílem chránit základní práva a svobody
fyzických osob v souvislosti se zpracováním
jejich osobních údajů a usnadnit volný pohyb
osobních údajů uvnitř Unie…

ZÁSADY

ZÁSADY
▪ zásada zákonnosti

▪ zásada korektnosti a transparentnosti
▪ zásada omezení účelu
▪ zásada minimalizace údajů
▪ zásada přesnosti
▪ zásada omezení uložení

▪ zásada integrity a důvěrnosti

ZÁSADA ZÁKONNOSTI
▪ správce může osobní údaje zpracovávat pouze tehdy,
má-li k takovému zpracování alespoň jeden právní důvod

▪ právní důvod představuje právním řádem předpokládané
oprávnění zpracovávat osobní údaje ze strany správce
za určitým legitimním účelem

▪ jestliže neexistuje řádný právní důvod zpracování, jedná
se o nelegální zpracování a tento nedostatek nejde zhojit
bezvadným plněním ostatních povinností správce

ZÁSADA KOREKTNOSTI A TRANSPARENTNOSTI
▪ správce nesmí vůči subjektu údajů zastírat účel, pro který
jsou osobní údaje zpracovávány

▪ správce by měl subjektu údajů poskytnout informace zejména
o tom, kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu osobní údaje
zpracovává a komu jsou předávány

▪ tyto informace musí být snadno přístupné a srozumitelné
▪ v případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů,
představuje-li takový případ vysoké riziko pro práva a svobody
subjektu údajů, má správce povinnost oznámit tento případ
subjektu údajů

ZÁSADA OMEZENÍ ÚČELU
▪ zpracovávají se pouze osobní údaje, jež jsou pro každý
konkrétní účel daného zpracování nezbytné

▪ je-li splněn účel zpracování, je povinností správce osobní
údaje zlikvidovat (ledaže by souběžně existoval další právní
důvod, pro který by osobní údaje mohl zpracovávat)
pozn. Další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely (za zákonem
stanovených podmínek) se nepovažuje za neslučitelné s původními účely.

ZÁSADA MINIMALIZACE ÚDAJŮ
▪ úzce souvisí se zásadou omezení účelu

▪ správce má povinnost zpracovávat osobní údaje pouze
přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah
ve vztahu ke stanovenému účelu zpracování
pozn. Tuto zásadu lze považovat za bezpečnostní prvek - čím méně
osobních údajů je zpracováváno, tím menší riziko hrozí subjektu údajů
v případě jejich úniku.

ZÁSADA PŘESNOSTI
▪ osobní údaje musí být zpracovávány v přesné podobě
a v případě potřeby aktualizované, neboť pouze takové
zpracování má smysl

▪ subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování,
pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a sice
na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit
pozn. Tato zásada nevyžaduje, aby správce aktivně vyhledával nepřesné
údaje nebo aby se opakovaně obracel na subjekt údajů se žádostí
o aktualizaci osobních údajů. Měl by však přijmout rozumné opatření
k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.

ZÁSADA OMEZENÍ ULOŽENÍ
▪ osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující
identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné
pro účely, pro které jsou zpracovávány

▪ správce má tedy povinnost zlikvidovat osobní údaje, pokud
pomine účel zpracování (což je i jednou ze skutečností, která
zakládá právo subjektu údajů, aby byly jeho osobní údaje
správcem vymazány)
pozn. Likvidace osobních údajů se může provést i formou jejich převedení
do anonymní podoby (tzv. anonymizace), což pro správce může mít přínos
v tom, že může tato anonymní data dále využívat.

ZÁSADA INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI
▪ zpracovávané osobní údaje by měly být dostatečně
zabezpečeny, a to prostřednictvím vhodných technických
nebo organizačních opatření chránících je před neoprávněným
či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením

▪ integrita = celistvost systému a jeho rozhraní

ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ
Správce a zpracovatel provedou vhodná technická a organizační
opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému
riziku, případně včetně:
a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů

b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost
systémů a služeb zpracování
c) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas
v případě fyzických či technických incidentů

d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti
zavedených technických a organizačních opatření…

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů
pro jeden či více konkrétních účelů
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
která se na správce vztahuje
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů
subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
(pokračování na další straně)

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy
nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
pozn. Souhlas by měl být až na posledním místě. Vždy je třeba nejprve
hledat jiný právní důvod. Nadbytečnost souhlasu bude trestána!

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU
▪ správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil
souhlas se zpracováním svých osobních údajů

▪ souhlas by měl obsahovat totožnost a kontaktní údaje správce,
účel zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů
a informace o právu subjektu údajů odvolat souhlas

▪ subjekt údajů není povinen souhlas udělit a nesmí být za jeho
neudělení ze strany správce nijak trestán (poskytnutí souhlasu
nesmí být např. podmíněno poskytnutím služby)

▪ pokud je souhlas součástí písemného ujednání, měl by být
odlišitelný od ostatního textu

ODVOLÁNÍ SOUHLASU
▪ souhlas se vždy váže k určitému účelu zpracování, proto
subjekt údajů, pokud odvolává souhlas, odvolává „jen“
souhlas se zpracováním pro tyto účely

▪ odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním
(odvolání souhlasu nemá retroaktivní účinky)

▪ odvolat souhlas musí být stejně snadné, jako jej poskytnout

PLNĚNÍ SMLOUVY
▪ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů

▪ zpracování, které je nutné provést před uzavřením smlouvy
na žádost subjektu údajů (pokud má subjekt údajů úmysl uzavřít
smlouvu = jednání, které svou podstatou směřuje k uzavření smlouvy)

▪ osobní údaje vyžadované správcem by měly být adekvátní
(pouze nezbytné) k předmětu plnění smlouvy

PLNĚNÍ ZÁKONEM STANOVENÉ POVINNOSTI
▪ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
která vyplývá ze zákona nebo z práva Unie

▪ správci je zákonem stanoven účel zpracování, případně
rovněž stanoveny kategorie osobních údajů, které je oprávněn
pro daný účel zpracovávat

OCHRANA ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ZÁJMŮ
▪ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů
subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

▪ mělo by v zásadě proběhnout pouze tehdy, pokud zjevně
nemůže být založeno na jiném právním základě
pozn. Zpracování nezbytné pro humanitární účely, monitorování epidemií
a jejich šíření nebo v naléhavých humanitárních situacích, zejména
v případě přírodních a člověkem způsobených katastrof.

VEŘEJNÝ ZÁJEM NEBO VÝKON VEŘEJNÉ MOCI
▪ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
pozn. Činnost profesních komor (advokátní, notářské, exekutorské atd.)
a také vysokých škol. Může jít rovněž o činnost obcí nebo krajů v rámci
plnění přenesené působnosti.

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
▪ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají
přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů

▪ může být problematické zejména tehdy, jestliže ke zpracování
osobních údajů dochází za okolností, při nichž subjekt údajů
jejich další zpracování důvodně neočekává
pozn. Za oprávněný zájem správce může být považováno např. testování
systému na ostrých datech, avšak pouze tehdy, nelze-li ověřit funkčnost
jiným vhodným způsobem (vytvoření testovací identity či testování na
datech právnické osoby).

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
▪ zakazuje se zpracování osobních údajů, které vypovídají
o rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracování genetických údajů,
biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace
fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním
životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

▪ jedinečnou identifikaci zaručují především genetické údaje,
biometrické údaje a údaje o zdravotním stavu

▪ zvláštní kategorií osobních údajů není rodné číslo

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákaz se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů:
a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních
údajů pro jeden či více konkrétních účelů…
pozn. Výslovnost souhlasu lze chápat jako oddělenost od jiného souhlasu pro
zpracování osobních údajů, přičemž by měl být souhlas pro zpracování zvláštních
kategorií osobních údajů dán odděleně, aby byl skutečně výslovný.

b) zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních
práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva
v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany…
c) zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo
právně způsobilý udělit souhlas

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákaz se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů:
d) zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými
zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje
politické, filozofické, náboženské nebo oborové cíle, a za podmínky,
že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto
subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky…
e) zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů
f) zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí
g) zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli,
dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákaz se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů:
h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství,
pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky,
poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů
a služeb zdravotní nebo sociální péče…
i) zpracování je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného
zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami
nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče
a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků…
j) zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely…

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL

SPRÁVCE
▪ jeho existence je nezbytným předpokladem, aby vůbec
mohlo být započato zpracování osobních údajů, neboť
on je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování

▪ má odpovědnost za soulad zpracování s Obecným nařízením
a zároveň povinnost být schopen tento soulad prokázat

▪ může to být i fyzická osoba, jejíž činnost bude naplňovat
znaky zpracování osobních údajů a pokud nepůjde o výjimku
výlučně osobních či domácích činností

ZPRACOVATEL
▪ není nutným subjektem při zpracování osobních údajů,
protože záleží na vůli správce, zda jej využije či nikoliv

▪ nemůže osobní údaje poskytnuté správcem zpracovávat
pro vlastní účely, jelikož by se v takovém případě nejednalo
o zpracovatele, ale o druhého správce, který by však pro
takové zpracování nedisponoval řádným právním důvodem
a prováděl by ho tedy protiprávně

VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE
▪ správce nepotřebuje k přizvání zpracovatele souhlas subjektu
údajů či jiný právní důvod ke zpracování osobních údajů,
neboť zpracovatel je vázán pokyny správce a nesmí osobní
údaje zpracovávat pro vlastní účely

▪ správce by měl využít pouze takového zpracovatele, který
poskytuje dostatečné záruky, že je zajištěna ochrana práv
subjektu údajů

▪ podstatným instrumentem, který upravuje vztah správce a
zpracovatele, je smlouva o zpracování osobních údajů nebo
obdobný právní akt

SPOLEČNÍ SPRÁVCI
▪ dva nebo více správců = společní správci

▪ jedná se o projekty, které zahrnují zpracování osobních údajů
a jichž se účastní dva a více odlišných subjektů

▪ odpovídá-li více než jeden správce za škodu způsobenou
daným zpracováním, nese každý správce nebo zpracovatel
odpovědnost za celou újmu

▪ jestliže některý správce nebo zpracovatel zaplatil plnou
náhradu způsobené újmy, má právo žádat od ostatních
vrácení jejich podílu na odpovědnosti za újmu

ŘETĚZENÍ ZPRACOVATELŮ
▪ zapojení dalšího zpracovatele do zpracování osobních údajů,
a sice ze strany zpracovatele

▪ bez předchozího písemného povolení správce je zakázáno
▪ zapojením dalšího zpracovatele nesmí dojít ke snížení
standardu ochrany osobních údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Náležitosti, které musí smlouva obsahovat:

▪ předmět zpracování
▪ doba trvání zpracování
▪ účel zpracování
▪ typ osobních údajů
▪ kategorie subjektů údajů

▪ povinnosti a práva správce (viz dále)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dále musí ze smlouvy vyplývat, že zpracovatel:
a)

zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce

b) zajistí, aby se osoby, které se u něj podílejí na zpracování osobních údajů,
zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala obdobná zákonná
povinnost
c)

přijme bezpečnostní opatření v souladu s požadavky Obecného nařízení

d) dodržuje podmínky pro řetězení zpracovatelů
e) je nápomocen při výkonu správcovy povinnosti reagovat na žádosti
o výkon práv subjektu údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dále musí ze smlouvy vyplývat, že zpracovatel:
f)

je správci nápomocen při zabezpečení zpracování, ohlašování případů
porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování
případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

g)

je správci nápomocen při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
a předchozí konzultaci s dozorovým úřadem

h) v souladu s rozhodnutím správce osobní údaje buď vymaže, nebo je
po ukončení zpracování vrátí správci a vymaže existující kopie…

i)

poskytne správci možnost auditu, včetně inspekcí prováděných správcem
nebo jím pověřeným auditorem

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

právo na informace
právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu a doplnění
právo na výmaz („být zapomenut“)
právo na omezení zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo vznést námitku
právo nebýt předmětem
automatizovaného individuálního rozhodování

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - TRANSPARENTNOST
▪ správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu
údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno
přístupným způsobem veškeré informace… (viz dále)

▪ informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně
ve vhodných případech v elektronické formě

▪ pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace
poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu
údajů je prokázána jinými způsoby

▪ pokud by měl správce pochybnosti o totožnosti fyzické osoby,
která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných
informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - BEZODKLADNOST
▪ správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost informace
bez zbytečného odkladu a v každém případě do 1 měsíce
od obdržení žádosti

▪ lhůtu lze prodloužit s ohledem na složitost a počet žádostí
o další 2 měsíce, o čemž však musí být subjekt údajů
informován do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody
odkladu

▪ pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal,
informuje jej o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat
stížnost u dozorového úřadu…

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - BEZPLATNOST
▪ informace a veškerá sdělení a veškeré úkony se poskytují
a činí bezplatně

▪ jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně
neodůvodněné nebo nepřiměřené, zejména protože se
opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní
náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací
nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů
b) nebo odmítnout žádosti vyhovět

PRÁVO NA INFORMACE - JSOU-LI DATA OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

▪ pokud se osobní údaje získávají od subjektu údajů, poskytne
správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto
informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce
b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(byl-li ustaven)
c) právní důvody a účely zpracování
d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
(pokud je na nich zpracování založeno)
e) případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země

PRÁVO NA INFORMACE - JSOU-LI DATA OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
▪ je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního

zpracování, poskytne správce subjektu údajů tyto dodatečné
informace:
a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
b) právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se
subjektu údajů, opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování…
c) právo odvolat kdykoliv souhlas
d) právo podat stížnost u dozorového úřadu
e) skutečnost, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem a důsledky neposkytnutí osobních údajů
f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, a související informace týkající se použitého postupu

PRÁVO NA INFORMACE - NEJSOU-LI DATA OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

▪ v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů,
poskytne správce subjektu údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce
b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(byl-li ustaven)
c) právní důvody a účely zpracování
d) kategorie dotčených osobních údajů
e) případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země

PRÁVO NA INFORMACE - NEJSOU-LI DATA OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
▪ je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního

zpracování, poskytne správce subjektu údajů tyto dodatečné
informace:
a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
(pokud je na nich zpracování založeno)
c) právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se
subjektu údajů, opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování…
d) právo odvolat kdykoliv souhlas
e) právo podat stížnost u dozorového úřadu
f) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, a související informace týkající se použitého postupu

PRÁVO NA INFORMACE - ZÁKLADNÍ
jsou-li data od
subjektu údajů

nejsou-li data od
subjektu údajů

totožnost a kontaktní údaje správce





kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(byl-li ustaven)





účely zpracování a právní důvody zpracování





oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
(pokud je na nich zpracování založeno)





případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů





případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země





kategorie dotčených osobních údajů





poskytnuté informace

PRÁVO NA INFORMACE - DODATEČNÉ
jsou-li data od
subjektu údajů

nejsou-li data od
subjektu údajů





základní
informace



právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající
se subjektu údajů, opravu nebo výmaz, …





právo odvolat kdykoliv souhlas





právo podat stížnost u dozorového úřadu





zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí





skutečnost, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či
smluvním požadavkem a důsledky neposkytnutí os. údajů





skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, …





poskytnuté informace
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
(pokud je na nich zpracování založeno)

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
▪ je právo subjektu údajů získat od správce potvrzení, zda jsou
jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo získat
přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování
b) kategorie dotčených osobních údajů
c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo
budou zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích
d) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
e) právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,
omezení jejich zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování
(pokračování na další straně)

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu
g) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
(nejsou-li data od subjektu údajů)
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, a související informace týkající se použitého postupu

▪ obsahem práva na přístup je tak v první řadě získat potvrzení,
zda jsou osobní údaje fyzické osoby zpracovávány
▪ pokud ano, správce k nim umožní subjektu údajů přístup
a informuje jej zároveň o výše uvedených bodech a) až h)
▪ pokud správce dojde k závěru, že osobní údaje nezpracovává,
i tak musí tento fakt subjektu údajů sdělit

PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ
▪ je právo subjektu údajů na to, aby správce bez zbytečného
odkladu opravil nepřesné osobní údaje
▪ současně má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů (s přihlédnutím k účelům zpracování)
pozn. Není třeba, aby správce aktivně vyhledával nepřesné údaje nebo
aby se opakovaně obracel na subjekt údajů se žádostí o aktualizaci
osobních údajů. Může však být praktické při kontaktu (např. přihlášení
do systému) požádat subjekt údajů o kontrolu aktuálnosti, především
identifikačních a kontaktních osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ („být zapomenut“)
▪ je právo subjektu údajů na to, aby správce bez zbytečného
odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají
▪ zároveň má správce povinnost vymazat osobní údaje subjektu
údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
b) subjekt údajů odvolá souhlas na základě kterého byly jeho osobní
údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný právní důvod pro
jejich zpracování
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující
oprávněné důvody pro zpracování
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně

PRÁVO NA VÝMAZ („být zapomenut“)
▪ uvedené důvody, které zakládají právo subjektu údajů
na výmaz se nepoužijí, pokud je zpracování nadále nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace
b) pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je správce pověřen
c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu či pro statistické účely
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

PRÁVO NA VÝMAZ („být zapomenut“)
▪ správce za osobní údaje odpovídá až do doby, než budou
zlikvidovány či převedeny do anonymní podoby
pozn. Chyby při likvidaci osobních údajů většinou vyvěrají z nedbalosti
či neuvědomění si důležitosti způsobu provedení likvidace. Nejsou
výjimkou případy, kdy jsou dokumenty s osobními údaji správcem
likvidovány jejich vyhozením do kontejneru, kde jsou posléze nalezeny.

▪ pokud správce osobní údaje zveřejňuje (například na
internetu), a vyvstane mu povinnost osobní údaje vymazat,
musí informovat správce, kteří tyto osobní údaje také
zpracovávají, že subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré
odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
▪ je právo subjektu údajů na to, aby správce omezil zpracování,
pokud:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit
b) je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů
a místo toho žádá o omezení jejich použití
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt
údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno
zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody
subjektu údajů

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
▪ bylo-li na osobní údaje aplikováno omezení zpracování,
lze je zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů
(s výjimkou jejich uložení) nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků a z důvodu ochrany práv jiné
fyzické nebo právnické osoby
pozn. Omezení zpracování může zahrnovat dočasný přesun vybraných
údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních
údajů uživatelům nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů
z internetových stránek.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
▪ je právo subjektu údajů získat osobní údaje ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a možnost
předat je jinému správci, a to i prostřednictvím původního
správce
▪ toto právo je aplikovatelné za podmínek, že:
a)
b)
c)
d)

osobní údaje se týkají subjektu údajů
osobní údaje byly správci poskytnuty subjektem údajů
zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě
zpracování se provádí automatizovaně

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
▪ je právo subjektu údajů na to, kdykoliv vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se ho týkají, prováděného
na základě právního důvodu:
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného
správce či třetí strany…

▪ včetně profilování založeného na těchto právních důvodech
▪ správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují
nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM
AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ

▪ je právo subjektu údajů na to, aby nebyl předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování osobních údajů, včetně profilování, které má
pro něho právní či obdobné účinky
▪ automatizované individuální rozhodování je povoleno:
a) je-li nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem
údajů a správcem (např. posouzení bonity žadatele o úvěr)
b) je-li založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů nebo je
umožněno právem Unie či členského státu

ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ NEVYŽADUJE IDENTIFIKACI
▪ pokud účely zpracování nevyžadují identifikaci subjektu
údajů, nemá správce povinnost získávat, uchovávat nebo
zpracovávat dodatečné informace za účelem identifikace
subjektu údajů výlučně kvůli dosažení souladu s Obecným
nařízením

▪ v případě, že správce není schopen identifikovat subjekt
údajů (nesbírá data za účelem identifikace subjektu údajů),
informuje o této skutečnosti subjekt údajů, pokud je to možné
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