GDPR – spisová služba a původci v
předarchivní péči Národního archivu
Mgr. Karolína Šimůnková
NA
22. 11. 2017

29.11.2017

Evropské předpisy

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR)
• nabývá účinnost 25. května 2018 bez
dalšího
• Nařízení – právně závazné v celém rozsahu
EU a přímo použitelné
• Nevztahuje se na údaje zesnulých osob
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Evropské předpisy - GDPR
• Sankce až do výše 20.000.000 EUR, nebo jedná-li se o
podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu
celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, která
hodnota je vyšší
• v čl. 83 odst. 7 se členským státům umožňuje „stanovit
pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno
ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným
subjektům usazeným v daném členském státě“. Dle
nového zákona o ochraně osobních údajů je sankce za
porušení povinností při ochraně osobních údajů národní
úpravou v případě orgánů veřejné moci v České republice
navrhována na 10.000.000 Kč.
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Evropské a národní předpisy
• Další předpisy – zákon o účetnictví, zákon o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení , Zákon o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti , zákon o nemocenském pojištění,
služební zákon, zákoník práce a další = zákonné
zmocnění
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
fungují společně
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Evropské předpisy - GDPR
„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);
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
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Evropské předpisy – GDPR
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zákonnost, korektnost, transparentnost, účel, minimalizace, přesnost, integrita,
důvěrnost, omezení uložení
konkrétní účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, mají být jednoznačné a
legitimní a aby byly stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů
osobní údaje mají být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z
hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány
přesné a v případě potřeby aktualizované;
osobní údaje by měly být zpracovány pouze tehdy, nemůže-li být účelu zpracování
přiměřeně dosaženo jinými prostředky.
osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo s ohledem na
nějaký jiný legitimní základ stanovený právními předpisy
je nezbytné zejména zajistit, aby byla doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány,
omezena na nezbytné minimum.
správce by měl stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný přezkum. Měla by být přijata
veškerá vhodná opatření, aby nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo vymazány.
osobní údaje by měly být zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a
důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k
osobním údajům (ISO 27001)
správce nebo zpracovatel musí posoudit rizika spojená se zpracováním a přijmout
opatření ke zmírnění těchto rizik, například šifrování
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Evropské předpisy - GDPR
•
•
•

•

•

•

Povinnost spolupracovat s ÚOOÚ (čl. 31)
Povinnost zabezpečit (čl. 32)
Povinnost ohlásit porušení zabezpečení s rizikem pro narušení práv
subjektu/ů údajů ÚOOÚ (do 72 hodin), při vysokém riziku narušení
práva povinnost oznámit i subjektu údajů (čl. 33 a 34) (srv. s
povinností nahlašovat bezpečnostní incidenty podle zákona o
kybernetické bezpečnosti)
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování (výjimky pro
organizace zaměstnávající méně než 250 osob – pozor včetně DPP,
DPČ) (čl. 30)
Povinnost posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) – jen při
automatizovaném zpracování, zpracování mimo právní rámec–
rozsáhlé systematické monitorování veřejných prostor (instalace
kamerového systému) – čl. 35+36
Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) (čl.
37)
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Evropské předpisy - GDPR
• správce by měl před zpracováním provést
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů s
cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a
závažnost vysokého rizika a zohlednit přitom
povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a
zdroje rizika u takových typů operací zpracování,
jež mohou s ohledem na svou povahu, rozsah,
kontext a účely představovat vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob
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Evropské předpisy - GDPR

Analýza činností souvisejících s
informacemi (zejména pak s osobními
údaji) – návaznost na kyberbezpečnost
(srv. § 5 odst. 1 písm. o) vyhlášky 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti – „stanoví bezpečnostní politiku“)

•
•
•
•
•

povaha zpracování
rozsah zpracování
kontext zpracování
účel zpracování
zdroje rizika
29.11.2017

www.nacr.cz

Evropské předpisy - GDPR
•
•

•
•
•
•

•
•

Analýza činností souvisejících s informacemi (zejména pak s osobními údaji)
– přehled agend a systémů (vedení seznamu o činnostech zpracování)
Analýza právních předpisů, na základě jejichž zmocnění shromažďujeme
údaje (případně souhlas subjektu údajů, smlouva, plnění veřejného zájmu
atp.)
Stanovení postupů a politiky ochrany - analýza přístupových oprávnění,
bezpečnosti uložení – dokumentů, spisů, systémů, informací.
Proškolování zaměstnanců - správná správa hesel, řádné návyky
zaměstnanců, nastavení odpovědnosti…
Revize spisového a skartačního řádu včetně spisového a skartačního plánu
(také lhůty)
Revize eSSSl a dalších samostatných evidencí s osobními údaji – logování
nahlížení, přesné stanovení pole „věc“ v agendách s osobními či citlivými
údaji - příprava procesů včetně šablon odpovědí a nastavení lhůt na podání,
která přijdou podle GDPR)
Správa dat a jejich záloh
Stanovení postupů pro detekování bezpečnostních incidentů a řešení
porušení zabezpečení
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Evropské předpisy - GDPR
• Ustanovení pracovního týmu/skupiny pro provedení
analýz a návrhů řešení implementace GDPR do provozu
úřadu (včetně spisové služby a dalších informačních
systémů)
• Analýza – kde (včetně záloh), co, kdo, z jakého právního
titulu
• Analýza rozporů, konfliktních, rizikových míst
• Návrhy řešení rozporů a návrhy postupů pro nově vzniklé
agendy (čl. 13 – 21) a postupy pro kontrolu a ohlašovací
povinnost v případě incidentu
• Zavedení do praxe
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Evropské předpisy – GDPR – základní pojmy
•

•

•

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 dotčeného 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 - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať
už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak 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 údajů pro dané účely zpracování;
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Evropské předpisy – GDPR – zpracovatel
•
•
•
•

Správce použije pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné
záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření
Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez
předchozího písemného povolení správce
Další zpracovatel na základě smlouvy
Zpracování se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem (určen
předmět, doba trvání zpracování, povaha a )čel zpracování, typ
osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva
správce)
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Evropské předpisy – GDPR
odpovědnost správce
• Správce zajistí soulad činností s ochranou a je
schopen soulad prokázat (doklady)
Možnost si dobrovolně zajistit:
• Osvědčení o ochraně (certifikace ÚOOÚ, Český
institut pro akreditaci o.p.s.)
• Kodexy chování (důkaz správce, že zavedl
opatření, mají vliv na to, zda ÚOOÚ udělí pokutu a
jak vysokou, kodex posuzuje ÚOOÚ, dodržování
kodexu monitorováno)
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Evropské předpisy – GDPR – Zabezpečení čl. 32
 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a
účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a
svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel 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 pro zajištění
bezpečnosti zpracování.

 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která
představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta,
pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
 Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto
článku, je dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo
uplatňování schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.
 Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba,
která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům,
zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již
neukládá právo Unie nebo členského státu.

29.11.2017

www.nacr.cz

Evropské předpisy – GDPR - VYHOVĚT, VE LHŮTĚ,
ODŮVODNIT,POUČIT, BEZPLATNĚ
•

Čl. 12

•

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů, ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost
subjektu údajů.
Správce poskytne informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém
případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o
jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento
odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v
elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději
do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti
podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 se poskytují a činí
bezplatně.
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné 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; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti
dokládá správce.

•

•

•
•
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Evropské předpisy – GDPR - Informace poskytované v případě, že
osobní údaje byly získány od subjektu údajů čl. 13
Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v
okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o
odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné
záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Vedle informací poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další
informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:
a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda
má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto
případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt
údajů.

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly
shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto
jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.
Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.
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Evropské předpisy – GDPR - Informace poskytované v případě, že
osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů čl. 14
 Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu
údajů tyto informace ………(totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce; kontaktní údaje případného
pověřence pro ochranu osobních údajů; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; kategorie
dotčených osobních údajů; případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů)

Výjimky:
Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:
 a) subjekt údajů již uvedené informace má;
 b) se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo
nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické
účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je
pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by
znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových
případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných
zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;
 c) je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského
státu, které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na
ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 d) osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební
tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti
mlčenlivosti.
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Evropské předpisy – GDPR - Informace poskytované v
případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
čl. 14
 odst. 2 čl. 14 nemá výjimku
Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li
nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:
 a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro
stanovení této doby;
 b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1
písm. f);
 c) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování,
jakož i práva na přenositelnost údajů;
 d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva
odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním;
 e) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 f) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z
veřejně dostupných zdrojů;
 g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.
22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
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Evropské předpisy – GDPR - Informace poskytované v
případě, že osobní údaje byly/nebyly získány od subjektu
údajů čl. 13 a 14
 Informace, které mají být subjektům údajů poskytnuty podle článků
13 a 14, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem
poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem
přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v
elektronické formě, musí být strojově čitelné.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo na přístup čl. 15


Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k
následujícím informacím:

•
•
•

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích
zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo
omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového
úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

•
•

•
•






Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů
právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.
kopii bezplatně - další kopie; na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek
na základě administrativních nákladů;
žádost v elektronické formě=informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud
subjekt údajů nepožádá o jiný způsob včetně dálkového přístupu do bezpečného systému
nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo na opravu čl. 16

 Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez
zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které
se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má
subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo být zapomenut čl. 17
 Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal
osobní údaje……
 ! Odstavce 1 a 2 se neuplatní (nemažeme!), pokud je zpracování nezbytné:
• a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
• b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu
provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
správce pověřen;
• c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst.
2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
• d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1,
pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo
vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
• e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

29.11.2017

www.nacr.cz

Evropské předpisy – GDPR - Právo být zapomenut čl. 17

Národní archiv důrazně upozorňuje, že povinnost
řádného vyřazování dokumentů ve skartačním
nebo mimo skartační řízení, která je adresována
původcům dle ust. § 3 zákona č. 499/2004 Sb.,
není tímto evropským Nařízením dotčena. Národní
archiv stejně jako ostatní archivy dle zákona č.
499/2004 Sb. je oprávněn ukládat trvale
archiválie, včetně archiválií obsahujících osobní
údaje žijících osob, což vyplývá mj. z čl. 17 a čl. 89
GDPR.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo na omezení zpracování
čl. 18
 Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
• a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho 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 podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.
 Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické
osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského
státu. 4.5.2016 L 119/44 Úřední věstník Evropské unie CS
 Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle, je správcem předem upozorněn
na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo na omezení zpracování
čl. 18
 Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
• a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho 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 podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.
 Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické
osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského
státu. 4.5.2016 L 119/44 Úřední věstník Evropské unie CS
 Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle, je správcem předem upozorněn
na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo na omezení zpracování
čl. 18
 Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
• a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho 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 podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.
 Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické
osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského
státu. 4.5.2016 L 119/44 Úřední věstník Evropské unie CS
 Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle, je správcem předem upozorněn
na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

29.11.2017

www.nacr.cz

Evropské předpisy – GDPR - Oznamovací povinnost
ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení
zpracování - čl. 19
 Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje
zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení
zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s
výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje
nepřiměřené úsilí.
 Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů
požaduje.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo na přenositelnost údajů
čl. 20
 Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly
osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
• a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9
odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
• b) zpracování se provádí automatizovaně.
 Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt
údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem
správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 Výkonem práva není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na
zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
 Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob.
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Evropské předpisy – GDPR - Právo vznést námitku čl. 21
 Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést
námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1
písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
 Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody
pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 Subjekt údajů je na právo vznést námitku výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno
zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první
komunikace se subjektem údajů.
 V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice
2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku
automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
 Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho
týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů
veřejného zájmu.
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Evropské předpisy – GDPR - lhůty
• Poskytnu:
1 měsíc, pokud více – povinnost oznámit prodloužení
žadateli – maximálně další dva měsíce
= celkem 3 měsíce
• Nepřijmu opatření:
1 měsíc + odůvodnění + poučení o možnosti podat stížnost
na dozorový úřad (ÚOOÚ) případně se obrátit na soud
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Evropské předpisy – GDPR - pověřenec
Po 25.5.2018 nejpozději uvede veřejnoprávní původce kontaktní údaje na tzv. „pověřence
na ochranu osobních údajů“
K činnosti a ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů odkazujeme na materiál:
 „Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů v podmínkách obcí podle právního stavu k 10. srpnu 2017“
http://www.mvcr.cz/odk2/
 „Pověřenci ochrany osobních údajů ve služebních úřadech – metodické doporučení"
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/ministerstvo-vnitra-zverejnuje-metodickedoporuceni-k-problematice-poverencu-pro-ochranu-osobnich-udaju.aspx
 „Pokyn týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů“ z 13. 12. 2016 z činnosti
pracovní skupiny WP 29 publikovaný mj. na webových stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů https://www.uoou.cz/pracovni-skupina-wp29-vydala-tri-dokumenty-kobecnemu-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju/d-21750
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Evropské předpisy – GDPR – web ÚOOÚ
Odkazy na https://www.uoou.cz/pracovni-skupina-wp29-vydala-tri-dokumenty-kobecnemu-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju/d-21750
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vodítka k ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Nařízení
2016/679 (neoficiální překlad z anglického originálu)
Vodítka k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle Nařízení
2016/679 (neoficiální překlad z anglického originálu)
Pokyny k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ke stanovení, zda zpracování
bude „pravděpodobně mít za následek vysoké riziko“ pro účely Nařízení 2016/679
Pokyny WP29 ke správnímu pokutování (AJ)
Pokyny týkající se práva na přenositelnost údajů
Pokyny týkající se práva na přenositelnost údajů (často kladené otázky)
Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů
Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů (často kladené otázky) [
Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele
Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele (často
kladené otázky)
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Evropské předpisy – GDPR – některé zkratky

GDPR
DPIA
DPO
„privacy by design“
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