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Úřad pro ochranu osobních údajů



Nové přístupy

 Základním novým přístupem je, že jde o nařízení EU, které je pro 

jeho adresáty přímo použitelné

 Obecné nařízení představuje jak kvalitativní, tak kvantitativní

změnu v oblasti ochrany osobních údajů

 Kvalitativní změna spočívá především

 v přizpůsobení Obecného nařízení na současnou dobu a (nové) 

prostředky zpracování

 v přijetí nových institutů 

 ve zvýšení práv subjektů údajů

 Kvantitativní změna spočívá v nabobtnání právního rámce ve 

srovnání se směrnicí 95/46/ES, resp. zákonem č. 101/2000 Sb.

 Recitály 1-173, vlastní text nařízení články 1-99



Princip odpovědnosti

 Obecné nařízení stanovuje zásady zpracování osobních údajů
 Zákonnost, korektnost transparentnost, omezení účelu, minimalizace 

údajů, přesnost, omezení uložení a integrita a důvěrnost

 Jde o jiným způsobem vyjádřené povinnosti, které jsou již dnes 
kladeny na správce

 Důležité pro správce:

 Obecné nařízení formálně stanovuje odpovědnost správce za 
dodržení těchto zásad a zároveň povinnost správce být schopen 
dodržení zásad doložit

 K dokládání souladu se zásadami mají mimo jiné sloužit kodexy a 
osvědčení a záznamy o zpracování



Povinnosti odvíjející se od rizika

 Novým konceptem je práce s pojmem riziko pro aplikaci 
některých povinností

 Jde o určení rizika a vysokého rizika

 K jeho určení doporučuji návrh metodického výkladu WP29, který 
byl nedávno vydán a v současné době je k němu možno podávat 
komentáře

 Od výsledného rizika se odvíjí případná aplikace: 
 ohlašování, resp. oznamování případů porušení zabezpečení 

osobních údajů dozorovému úřadu, resp. subjektu údajů (riziko, resp. 
vysoké riziko)

 posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (vysoké riziko)

 předchozí konzultace (vysoké riziko)

 Je tak nutné zjišťovat riziko při zpracování osobních údajů, 
případně ad hoc při bezpečnostním incidentu



Ohlašování případů porušení zabezpečení 

osobních údajů dozorovému úřadu

 Jde o novou povinnost, dopadající na všechny správce bez 

rozdílu

 Podstatou je ohlašování případu porušení zabezpečení 

osobních údajů dozorovému úřadu bez zbytečného odkladu, 

pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm 

správce dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto 

porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody 

fyzických osob

 Povšimněte si, že k nastoupení této povinnost postačí pouhé 

riziko. 



 Pokud povinnost vyvstane musí ohlášení minimálně obsahovat:

 Popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů

 Jméno a kontaktní údaje na pověřence, byl-li ustaven

 Popis pravděpodobných důsledků 

 Popis přijatých opatření, která správce navrhl či přijal k vyřešení 
situace a zmírnění nepříznivých následků

 Informace mohou být dozorovému úřadu poskytovány i průběžně, 
tj. nelze připustit výmluvu např.: my čekali na celé vyšetření 
incidentu atd.

 Nutno vést i dokumentaci případů porušení zabezpečení osobních 
údajů. Ta musí umožnit dozorovému úřadu ověření souladu 
postupu správce se stanovenou povinností ohlašovat případy 
porušení zabezpečení osobních údajů

Ohlašování případů porušení zabezpečení 

osobních údajů dozorovému úřadu



 Jde opět o zcela novou povinnost pro správce

 Nastupuje pokud případ porušení zabezpečení osobních údajů bude 
pravděpodobně mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických 
osob

 Povšimněte si, že k aplikaci této povinnost je nutné vysoké riziko

 Oznámení se nevyžaduje pokud:

 Správce zavedl náležitá technická a organizační opatření, která byla použita u 
„uniklých“ osobních údajů a tato opatření činí údaj nesrozumitelnými pro 
neoprávněné osoby. Jde např. o šifrování nebo pseudonymizaci

 Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se již 
pravděpodobně neprojeví

 Vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů 
informovány účinným způsobem (např. web)

 Jak vidno, bezpečnostní prvky typu šifrování či pseudonymizace mohou 
správci přinést i benefit vymanění se z povinnost oznamovat případy porušení 
subjektu údajů. Nejen proto je vhodné o zavedení těchto prvků u správce 
přemýšlet (tam, kde je to vhodné a možné).

Oznamování případů porušení 

zabezpečení osobních údajů subjektu údajů



Posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů

 Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, 

zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k 

povaze, rozsahu, kontextu a účelům za následek vysoké 

riziko pro práva a svobody fyzických osob, musí správce 

provést posouzení vlivu zamýšleného zpracování

 Opět si povšimněte vysokého rizika

 Obecné nařízení obecně stanovuje případy, kdy je nutné 

posouzení provést:

 Automatizované profilování zakládající rozhodnutí, která vyvolávají 

právní účinky

 Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů (citlivých údajů), včetně 

rozsudků v trestních věcech

 Rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů



Předchozí konzultace

 Povinnost nastává tehdy, pokud správci z posouzení vlivu  

vyplyne, že by dané zpracování mělo za následek vysoké 

riziko v případě, že by správce nepřijal opatření ke 

zmírnění tohoto rizika

 Povšimněte si podmínky vysokého rizika

 Stanoveny informace, které správce při této Obecným 

nařízením „nařízené“ konzultaci poskytuje dozorovému 

úřadu



Kodexy a osvědčení

 Prvky napomáhající být v souladu s Obecným nařízením a zároveň 
prokázat soulad s Obecným nařízením a tím naplnit princip 
odpovědnosti

 Kodexy – mají přispívat k naplňování Obecného nařízení, tj. i být 
nápomocné správci např. na sektorové úrovni se zpracováním 
osobních údajů

 Může být kodex např. pro cestovní agentury a kanceláře, který upraví 
postupy zpracování osobních údajů v souvislosti s jejich činností

 Osvědčení, pečetě, známky – měly by dokladovat prokázání 
zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením 

 Vydávány budou k tomu autorizovanými subjekty

 Dodržování kodexu nebo získáním osvědčení může být zajímavou 
konkurenční výhodou



Práva subjektu údajů

 Práva subjektu údajů tvoří důležitou součást Obecného 
nařízení. Vybalancovávají vztah mezi správcem a subjektem 
údajů

 V současné době jsou vesměs zdůrazňovány jen povinnosti 
ohledně pověřenců (poskytování konzultačních služeb, či 
pověřence jako služby…) či i technologická řešení (prodej 
softwaru pro compliance s Obecným nařízením…), ale již 
nejsou dostatečně zdůrazňována práva subjektu údajů

 Připomínám, že nedodržování práv subjektu údajů (články 
12 až 22) patří do kategorie porušení, za které lze udělit 
nejvyšší pokutu



Práva subjektu údajů

 Není radno podceňovat výkon práva subjektu údajů

 Nutno klást na práva subjektu údajů dostatečný důraz

 Vědět, co vše může subjekt údajů žádat

 Vědět, jak subjektu údajů vyhovět, jak se s žádostí subjektu 

údajů vypořádat



Práva subjektu údajů

 Mezi práva subjektu údajů patří:

 Právo na informace od správce

 Právo na přístup k osobním údajům

 Právo na opravu

 Právo na výmaz

 Právo na omezení zpracování

 Právo na přenositelnost údajů

 Právo vznést námitku

 Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního 

rozhodování



Právo na informace od správce

 Správce informuje subjektu údajů o aspektech zpracování 

při získávání osobních údajů od subjektu údajů, resp. i 

případně v některých případech, že nezískává osobní údaje 

od subjektu údajů

 Stanoveny okruhy informací poskytovaných správcem

 Jde o projev zásady transparentnosti – subjekt údajů musí 

mít o zpracování jeho osobních údajů dostatečné informace



Právo na přístup k osobním údajů

 Subjektu údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou 
jeho osobní údaje správcem zpracovávány a pokud ano, tak má 
právo na přístup k těmto osobním údajů a k informacím:

 Účelu zpracování

 Kategorie osobních údajů

 Příjemci

 Plánovaná doba uchování

 Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, 
omezení jejich zpracování nebo vznést námitku

 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 Údaje o zdrojích osobních údajů

 Skutečnost, že dochází k automatizovaném rozhodování, včetně 
profilování

 Jde o aktivní právo subjektu údajů, je nutné tedy vědět „co dělat“, 
když taková žádost přijde



Právo na opravu

 V případě, že jsou osobní údaje nepřesné

 Zahrnuje i právo na doplnění neúplných osobních údajů

 Nejde o aktivní povinnost správce spočívající ve vyhledávání 

nepřesných údajů, ale žádostí o opravu či doplnění se musí 

správce zabývat

 Zahrnuje i právo na doplnění neúplných osobních údajů



Právo na výmaz

 Jde jinými slovy o povinnost správce zlikvidovat osobní 

údaje ve stanovených případech a to zejména pokud:

 Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny

 Subjekt údajů odvolá souhlas, aniž neexistuje jiný právní důvod 

zpracování

 Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování

 Osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 Ve své podstatně nejde o novinky, ale jinak vyjádřené 

povinnosti, které jsou obsaženy i v zákoně č. 101/2000 Sb.



Právo na přenositelnost

 Zcela nové právo, jehož podstatou je právo subjektu údajů 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.

 Právo na přenositelnost obsahuje pro subjekt údajů tyto možnosti:
 Získat a (fakultativně) předat osobní údaje jinému správci, aniž by 

mu v tom bylo původním správcem bráněno

 Přímo předat osobní údaje prostřednictvím původního správce 
novému správci

 Podstatou práva na přenositelnost je jejich získání ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a 
usnadnění subjektu údajů měnit poskytovatele služeb, aniž by byl 
kvůli osobním údajům u jednoho „zaháčkován“.



Právo na přenositelnost

 Zároveň musí být kumulativně splněny tyto podmínky:

 Zpracování založené na souhlasu či na smlouvě

 Zpracování se provádí automatizovaně

 Právo na přenositelnost údajů se tak netýká zpracování 

uskutečňovaných na základě jiných právních důvodů (např. 

neplatí pro státní orgány a výkon veřejné moci) a netýká se 

ani zpracování osobních údajů vedených výlučně v papírové 

evidenci

 Podrobněji viz. výkladový materiál WP29 k právu na 

přenositelnost



DĚKUJI ZA POZORNOST

„Obecné nařízení není strašák, ale PŘÍLEŽITOST“


