Právní aspekty ochrany osobních údajů
v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování
Pozvánka a program
Rozvoj informační společnosti a nově nabytá svoboda přinesly v uplynulých desetiletích celé
spektrum otázek a hledání odpovědí v podobě úpravy protichůdných občanských práv – právo
na svobodu bádání, právo na informace z činnosti institucí státu, právo občana na informační
sebeurčení či ochranu osobnosti. Archivy, které primárně uchovávají dokumenty vzniklé
z činnosti institucí státu, musí složitě posuzovat střety mezi oprávněnou ochranou soukromých
a veřejných zájmů. Tento střet se navíc promítá do celého životního cyklu dokumentu a zvyšuje
nároky na uchování informací u původců, jejich převzetí, zpracování a zpřístupňování
veřejnosti. Její očekávání jsou však rozdílná, od občanské kontroly výkonu veřejné moci po
komercionalizaci strojově vytěžitelných dat v rámci opakovaného využití informací veřejného
sektoru.
U dokumentů obsahujících osobní údaje, které vznikly již v demokratické společnosti po roce
1989, se však oproti dokumentům z období totalitních režimů zásadním způsobem znesnadňuje
možnost zpřístupnit veřejnosti tyto informace. Mohou být ve svém důsledku tyto archivní
dokumenty nepřístupné po celou délku života osoby, případně i déle (např. zdravotnická
dokumentace, soudní rozhodnutí atd.)?
Workshop si klade za cíl otevřít diskusi napříč různými obory při hledání mantinelů efektivního
zpracování a využívání informací obsahujících osobní údaje v kontextu současné informační
společnosti, které se mohou promítnout v rámci připravované legislativní úpravy nového
zákona o archivnictví a spisové službě. Debata by měla také nastínit výhody i nevýhody procesů
anonymizace a pseudonymizace při zpřístupňování informací nutných k poznání minulosti,
a nákladnost i skutečné možnosti využívání těchto právní teorií a předpisy předpokládaných
mechanismů.
Datum konání: 22. září 2020 od 12:30 – 18:00 hod.
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (místnost bude upřesněna)
Přihlášení: Vzhledem k omezené kapacitě je nutné přihlášení a to do 13. září 2020. Registrace
bude následně potvrzena.
Přihlašovací formulář je dostupný na adrese: https://digi.nacr.cz/pravniaspekty
V případě institucí prosíme o přihlášení max. 2 zástupců.
Případné dotazy směřujte na email: zbysek.stodulka@nacr.cz nebo blazek@prf.cuni.cz.

Program:
12:00 – 12:30
Registrace
12:30 – 12:40
Úvodní slovo děkana Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc.
12:40 – 14:10
Informační sebeurčení v kontextu informační společnosti
Archivnictví jako svébytná oblast zpracování osobních údajů
Mgr. Josef Prokeš – Úřad pro ochranu osobních údajů
Svoboda bádání versus ochrana osobních údajů v judikatuře
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. – Iuridicum Remedium
Zveřejňování údajů a ochrana dobrého jména a pověsti
JUDr. Daniela Králíková, Ph.D. a Mgr. Matěj Machů, Ph.D. – Charles University Innovations
Prague s.r.o./Centrum pro přenos poznatků a technologií UK
14:10 – 14:30
Coffee break
14:30 – 16:00
Zpřístupňování osobních údajů pohledem legislativy i praxe
Ochrana osobnosti, soukromý a veřejný zájem v archivech: inovace a specifika některých
zahraničních modelů a inspirace pro českou právní úpravu
PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. – Státní oblastní archiv v Praze
Odpovědnost badatele a archiváře při práci s archivními materiály ve světle testu
proporcionality ve vztahu ke GDPR
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. – Právnická fakulta UK
Rozdíly v přístupnosti soudních spisů uchovávaných v archivech a u soudů na příkladu
rehabilitačních spisů z 90. let 20. století
JUDr. Jindřich Špergl – Okresní soud v Mělníku
16:00 – 16:20
Coffee break
16:20 – 17:50
Možnosti legislativních změn v oblasti osobních údajů v archiváliích při přípravě nového
archivního zákona
Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková – Národní archiv a Mgr. Markéta Munková – Státní oblastní
archiv v Praze

Workshop je realizován v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Analýza
zpracování osobních údajů v archiváliích“ (VI20192022125).

