Informace k ochraně osobních údajů - GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje reformu ochrany
osobních údajů v rámci Evropské unie. Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci
nebo do ní mají být zařazeny.
Vedle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 stále v současné době platí
český zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Předpokládá se však vydání nového právního
předpisu. Nové nařízení nepřináší úplnou revoluci v oblasti ochrany osobních údajů, některé
povinnosti zaváděné obecným nařízením jsou však zcela nové.
Právo na ochranu osobních údajů není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti
se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími
základními právy. Nařízení ctí všechna základní práva a dodržuje svobody a zásady uznávané Listinou,
jak jsou zakotveny ve Smlouvách, zejména respektování soukromého a rodinného života, obydlí a
komunikace, ochranu osobních údajů, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodu
projevu a informací, svobodu podnikání, právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, jakož
i kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.
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Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je 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
Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v
odborech, 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
Správcem - 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 dotčeného správce
nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

Účel zpracování osobních údajů - činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní
údaje subjektu údajů zpracovávat.
Zpracování osobních údajů - jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
Titul zpracování osobních údajů - zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. PO zpracovává pouze OÚ
subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě
dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při
plnění úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu
údajů.
Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
Zdroje osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.
Příjemce osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.
Souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle,
kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých
osobních údajů;

ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy
upravujícími ochranu osobních údajů. Základní zásady zpracování osobních údajů (čl. 5 Nařízení) jsou
následující:
•

Zásada zákonnosti - zpracovávat osobní údaje lze jen na základě jednoho z definovaných
právních titulů, zpracování nesmí být v rozporu se zákonem.

•

Zásady korektnosti a transparentnosti - správce je povinen být otevřený ohledně zpracování a
musí zajišťovat dostatečnou míru informovanosti údajů

•

Zásada účelového omezení - správce je oprávněn zpracovávat až na výjimky, osobní údaje
pouze za účelem, za kterým byly shromážděny.

•

Zásada minimalizace údajů - zpracovávány jsou jen nezbytné údaje ve vztahu k danému účelu

•

Přesnost a aktuálnost

•

Zásada omezení uložení - povinnost správce vymazat nebo anonymizovat údaje, které již
nepotřebuje

•

Zásada integrity a důvěrnosti - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich
náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením
nebo poškozením.

Správce může dle článku 6. Nařízení, zpracovávat osobní údaje subjektů na základě následujících
právních titulů:
Souhlas - subjekt údajů udělil souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Poskytnutí takového souhlasu je
dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Plnění smlouvy - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Správce zpracovává osobní
údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo
plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem
uzavření nájemní smlouvy
Plnění právní povinnosti - právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaje zpracovával, resp. aby
prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné.
Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
Oprávněný zájem - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Ochrana životně důležitého zájmu - v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých
zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
PRÁVA SUBJEKTU
Subjekt údajů má zejména
1)

Právo na informace (čl. 12 až čl. 15 Nařízení):
 Informace o totožnosti a kontaktních údajích správce
 Informace o kontaktních údajích Pověřence pro ochranu osobních údajů
 Informace o účelech zpracování
 Informace o kategoriích osobních údajů
 Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány
(včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími
zárukami ochrany)
 Informace o plánované době, po kterou jsou osobní údaje uloženy
 Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o
použitém postupu a důsledcích takového zpracování
 Konkretizaci oprávněného zájmu správce
 Informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí
 Právo na informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup ke svým
zpracovávaným osobním údajům.

2)

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení)- subjekt údajů má právo, aby správce bez
zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje a neúplné údaje doplnil.

3)

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 Nařízení) - subjekt údajů má právo na to, aby správce
bez zbytečného odkladu vymazal zbytečné údaje, které se daného subjektu týkají, pokud je dán
jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování ve veřejném zájmu nebo oprávněném zájmu
správce a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů
vznese námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti
mladšímu 16 let.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil, přijme přiměřené kroky, včetně technických opatření,
aby informoval další správce a požádal je o vymazání odkazů na tyto osobních údajů, jejich
kopie či replikace.
Právo na výmaz však není absolutní a existují z něho stanovené výjimky.
4)

Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení) - subjekt údajů má právo na to, aby
správce omezil zpracování v případech, že:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů
b) zpracování je protiprávní a správce údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití;
c) správce již osobních údajů nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (správce omezí zpracování do rozhodnutí, zda
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů).

5)

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) - subjekt údajů má právo získat
osobní údaje v běžně používaném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci
v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se
provádí automatizovaně.
Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost
nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

6)

Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, pokud je zpracování založeno na základě oprávněných zájmů správce
nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci správce musí zpracování ukončit, jestliže neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.

7)

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování. Výjimky - pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění
smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; povoleno právem EU nebo členského státu,
které se na správce vztahuje; založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

8)

Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv
správce údajů a se zpracováním jejich osobních údajů.

9)

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je
porušeno obecné nařízení.

10) Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu; vůči správci nebo zpracovateli.
Omezení práv a povinností je možné pouze právem Evropské unie nebo členského státu za
stanovených podmínek.

