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Digitalizace ochrany údajů

Technologie přetvářejí naše životy v  mnoha pozitivních ohledech. V  digitálním 
věku, ve kterém žijeme, hrají internet, data velkého objemu, umělá inteligence 
a  další výsledky technologického rozvoje v  našich každodenních činnostech 
významnou roli.

Přesto však musíme zajistit, aby nám technologický rozvoj nediktoval naše 
hodnoty. Měli bychom být schopni využívat výhody nových technologií, a přitom 
stále požívat svá základní práva. Mezi ně patří i základní právo na ochranu údajů.

Nová pravidla EU pro ochranu údajů platná od roku 2018 jsou zaměřená na 
budoucnost. Jejich cílem je zajistit účinnou ochranu osobních údajů v digitálním 
věku.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se vztahuje na všechny podniky 
a organizace, které působí v EU. Nastavuje standard pro ochranu údajů na celém 
světě, a to tím, že zajišťuje ochranu osobních údajů v digitálním světě.

Zavedena byla rovněž nová pravidla pro ochranu údajů pro orgány EU, která mají 
zajistit, aby úroveň ochrany údajů v  rámci orgánů a  institucí EU byla v  souladu 
s  úrovní, kterou poskytuje nařízení GDPR. Tato pravidla odrážejí tytéž hodnoty 
a  poskytují občanům EU jistotu, že při jednání s  orgány EU budou mít stejná 
posílená práva jako při jednání s  jinými podniky, organizacemi nebo veřejnými 
subjekty podle nařízení GDPR.



Ochrana údajů v orgánech EU: Jaká jsou Vaše práva?

Samotná povaha projektu EU vyžaduje zpracování osobních údajů ze strany orgánů 
EU v mnoha oblastech činnosti. Může zahrnovat například zpracování osobních 
údajů v  rámci boje proti závažné organizované trestné činnosti a  terorismu 
na úrovni EU, rozdělování finančních prostředků EU nebo řízení rozsáhlých 
informačních systémů, jako je Vízový informační systém.

Orgány EU jsou rovněž zaměstnavateli. Proto zpracovávají osobní údaje například 
při náboru zaměstnanců nebo při zpracování lékařských informací o  svých 
zaměstnancích.

Každodenní zpracovávání velkého množství údajů je spojeno s  velkou mírou 
odpovědnosti. Z  tohoto důvodu je důležité, aby orgány EU šly příkladem při 
uplatňování nových pravidel EU pro ochranu údajů.

Pokud jsou Vaše osobní údaje shromažďovány, uchovávány nebo zpracovávány 
jakýmkoli jiným způsobem, jste uváděn(a) podle právních předpisů o  ochraně 
údajů jako subjekt údajů. To Vám dává určitá práva týkající se zpracování Vašich 
osobních údajů.



Orgány EU musí Vaše osobní údaje zpracovávat korektně, v  souladu se 
zákonem a  pouze pro legitimní účely. Toto obecné právo je doplněno 
o několik zvláštních práv:

Právo na 
transparentnost

Správce údajů musí použít jasný 
a  jednoduchý jazyk, když Vás 
informuje o  tom, jakým způsobem 
budou Vaše osobní údaje 
zpracovány. Tyto informace musí 
být jasné, stručné a  transparentní 
a  musí Vám být poskytnuty ve 
snadno dostupném formátu.

Právo být informován

Máte právo být informován 
například o  tom, že Vaše údaje 
byly zpracovány, o  účelu jejich 
zpracování a o totožnosti správce.

Právo na přístup

Máte právo obdržet od orgánu EU 
informace o  tom, zda Vaše osobní 
údaje zpracovává, o  účelu tohoto 
procesu zpracování, o  kategoriích 
dotčených údajů a  o příjemcích, 
jimž budou Vaše údaje zpřístupněny, 
a  máte rovněž právo na přístup 
k těmto osobním údajům, které jsou 
zpracovány orgánem EU.

Právo na opravu

Pokud jsou Vaše údaje nepřesné 
nebo neúplné, máte právo na jejich 
opravu.

Právo na omezení 
zpracování

Za určitých okolností, například 
když zpochybníte správnost 
zpracovaných údajů nebo pokud 
si nejste jisti, zda byly Vaše údaje 
zpracovány v  souladu se zákonem, 
můžete správce požádat o omezení 
zpracování údajů.

Právo na výmaz / Právo 
být zapomenut

Pokud orgán EU Vaše osobní údaje 
již nepotřebuje, pokud odvoláte 
svůj souhlas nebo pokud je proces 
zpracování nezákonný, máte právo 
na vymazání svých údajů.

Právo na přenositelnost 
údajů

Toto právo Vám umožňuje získat 
údaje, které správce v  souvislosti 
s  Vámi uchovává, a  převést je 
z jednoho správce na jiného. Pokud 
je to technicky možné, správce musí 
tuto práci vykonat za Vás.



Právo nebýt předmětem 
automatizovaného 
individuálního rozhodování, 
včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí 
založeného pouze na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které pro 
Vás bude mít právní důsledky nebo Vás 
výrazně zasáhne nějakým podobným 
způsobem.

Právo na námitku

Z  vážných a  legitimních důvodů 
můžete vznést námitku vůči 
zpracování údajů, které se Vás týkají.



Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se (přímo či nepřímo) identifikovatelné 
fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména s  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.

Příklady: jméno, e-mailová adresa, dokument s  ročním hodnocením a  zdravotní záznamy, 
ale rovněž nepřímo identifikovatelné informace, jako je číslo zaměstnance, IP adresa, záznamy 
o připojení, faxové číslo, biometrické údaje atd.

Správcem údajů se rozumí orgán nebo instituce rozhodující o účelu a prostředku zpracování 
osobních údajů. Správce má zejména povinnost zajistit kvalitu údajů a  v  případě orgánů 
a  institucí EU oznámit proces zpracování pověřenci pro ochranu osobních údajů. Kromě 
toho správci údajů odpovídají za bezpečnostní opatření na ochranu údajů. Správce je rovněž 
subjektem, který dostává žádosti od subjektů údajů o  uplatnění jejich práv. Správce musí 
spolupracovat s  pověřencem pro ochranu osobních údajů a  může s  ním konzultovat jeho 
stanovisko k jakékoli otázce související s ochranou údajů.

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny 
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů s pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení 
nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli 
jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Příklady: výběrové řízení, řízení o  udělení grantu, seznam externích odborníků, řízení akce, 
zveřejnění snímků, vytvoření on-line platformy založené na spolupráci pro občany nebo 
zaměstnance.

Ke zpracování údajů dochází také v situacích, kdy evropské orgány poskytují členským státům 
technický nástroj nebo řešení k  usnadnění výměny informací při současném zachování 
přístupu k dotčeným osobním údajům nebo vedení rejstříku záznamů o připojení týkajících 
se platformy.

Další informace o nových pravidlech pro ochranu údajů naleznete v našich 
dalších informačních přehledech:

• Dokumentace zpracování údajů: pokyny evropského inspektora 
ochrany údajů (EIOÚ) k zajištění odpovědnosti

• Nová pravidla pro ochranu údajů pro orgány EU a jejich vliv na 
VÁS

nebo na webových stránkách EIOÚ (www.edps.europa.eu).

Tento informační přehled vydává evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ), 
nezávislý orgán EU zřízený v roce 2004, jehož úkolem je:

• dohlížet na zpracování osobních údajů orgány a institucemi EU;
• poskytovat poradenství v oblasti právních předpisů o ochraně údajů;
• spolupracovat s obdobnými orgány s cílem zajistit konzistentní ochranu 

údajů.

https://edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu
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