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Místní působnost čl. 3

• Směrnice 95/46/ES není právně závazná ve všech státech, 
nejistota, současná úprava je nepřehledná, zavádí nejistotu 
v právech FO

• GDPR - dosah i na subjekty mimo EU

• GDPR - uplatní se v případech, kdy 
• provozovna správce nebo zpracovatele v EU, bez ohledu zda zpracování 

probíhá v EU

• správci nebo zpracovatelé jsou mimo EU (nabízí zboží nebo služby subjektům údajů v EU)



Základní pojmy čl. 4

• Subjekt údajů – všechny FO, OSVČ, ne pr. os. a zesnulé os. 

• Osobní údaj – veškeré informace, kterou lez přímo nebo nepřímo 
identifikovat FO

• Zpracování – jakákoli operace s osobními údaji (shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, vyhledávání, 
nahlédnutí, použití, šíření

• Správce – FO, PR.OS., orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který 
sám nebo společně určuje účely a prostředky zpracování OÚ

• Zpracovatel – FO, PR.OS., orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, 
který zpracovává OÚ pro správce



Osobní údaj - podrobně

• Veškeré informace – obrazové, slovní, písemné, digitální, genetické, 
zdravotnické aj.

• Mající vztah k subjektu údajů (jméno, r. č. , adresa, e-mail, pracovní 
zařazení)

• Subjekt údajů identifikován – přímo či nepřímo (vyčleněním)

• Osobní – jméno a příjmení, IČO, r. č., věk, datum narození, pohlaví, 
osobní stav, občanství, fotografie atd. 

• Organizační – pracovní adresa, telefonní číslo, e-mail, 

• Citlivé osobní údaje – rasový, etnický původ, náboženské vyznání, 
politické názory, členství v odborech, sexuální orientace, biometrické 
údaje, údaje o zdravotním stavu



Osobní údaj - není

• Údaj, který by jinak byl osobním údajem, pokud se týká zesnulé 
osoby

• Anonymní informace – subjekt údajů není identifikovatelný nebo 
již přestal být identifikovatelným



Psedonymizace

• Je osobním údajem takový údaj, ze kterého dostaneme údaje o 
osobě až po jeho „rozklíčování“

• Stále osobní údaj



Zásady zpracování osobních údajů čl. 5

• Korektně

• Zákonným způsobem

• Transparentním způsobem

• Shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely

• Přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k
účelu, pro který jsou zpracovány („minimalizace údajů“)



Zákonnost zpracování čl. 6

• Zpracování je zákonné pokud je splněna nejméně jedna podmínka
• subjekt údajů udělil souhlas

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu



Souhlas se zpracováním osobních údajů

• Svobodný - vyjádření vůle subjektu údajů

• Konkrétní 

• Informovaný – znát totožnost správce, účel zpracování

• Jednoznačný

• Odvolatelný – možnost odmítnou či odvolat, aniž by byl subjekt 
poškozen

• Za dítě mladší 16 let (dle vnitrostátní úpravy mladší 13 let) 
uděluje souhlas zákonný zástupce



Souhlas

• Prokazuje správce

• Musí být samostatný – nemůže být součástí VOP

• Musí být srozumitelný - forma jednoduchého textu

• Forma souhlasu
• písemné prohlášení

• ústní prohlášení

• elektronicky



Udělení souhlasu

• Zaškrtnutím políčka na internetové stránce

• Volbou technického nastavení

• Za souhlas se nepovažuje:
• předem zaškrtnuté pole

• nečinnost uživatele

• Souhlas se vztahuje na všechny činnosti zpracování prováděné pro 
stejný účel 

• V případě více účelů – souhlas udělen pro každý účel samostatně



Právo na opravu čl. 16
Právo na výmaz („právo být zapomenut“) čl. 17

• Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných OÚ bez zbytečného 
odkladu

• Subjekt údajů má právo na výmaz OÚ pokud došlo:
• zániku účelu (nejsou již potřebné pro účely pro, které byly shromažďovány 

nebo zpracovány

• odvolání souhlasu (na základě, kterého byly zpracovány)

• námitka (subjekt údajů vznese námitky dle čl. 21)

• protiprávní zpracování 

• splněním právní povinnosti

• údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informačních 
společností 



Právo přenositelnosti údajů čl. 20

• Subjekt má právo získat OÚ, které se ho týkají, a jež poskytl 
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, i bez 
souhlasu původního správce pokud je zpracování založeno na 
souhlasu a zpracování se provádí automatizovaně



Automatizované individuální rozhodování, 
včetně profilování čl. 22

• Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 
profilování

• Profilování – je jakákoli forma automatizovaného zpracování OÚ
spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních
aspektů vztahující se k fyzické osobě (pracovní výkon, ekonomické 
situace, zdravotní stav, chování)

• Profilování není zakázáno, ale musí být činěno v předvídatelných 
případech a na základě stanovených pravidel



Správce OÚ 

• FO nebo PR.OS.

• Odpovídá za jakékoli zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo pro něj

• Určuje účel a způsob zpracování

• Dokládá, že zpracování OÚ je prováděno v souladu s GDPR



Povinnosti správce a zpracovatele 

• Vést záznamy o činnostech zpracování (ne pro organizaci menší než 
250  zaměstnanců, pokud není zpracování OÚ její hlavní činností čl. 
30

• Povinnost spolupráce s dozorovým orgánem čl. 31 a násl.

• Ohlašování případů porušení zabezpečení OÚ, ohlásit dozorovému 
orgánu do 72 hod. čl. 33

• Oznamování případů porušení zabezpečení OÚ subjektu údajů čl. 34

• Ustanovení pověřence pro ochranu OÚ čl. 37



Pověřenec pro ochranu osobních údajů čl. 37 
DPO

• Správce a zpracovatel jmenuje pověřence:
• u orgánu veřejné moci

• u rozsáhlého, pravidelného a systematického monitorování subjektu údajů

• u rozsáhlého zpracování citlivých údajů

• Vázán tajemstvím, důvěrností

• Je přímo podřízen vrcholovým řídím pracovníkům



Úkoly pověřence

• Poskytuje informace a poradenství správcům, zpracovatelům, 
zaměstnancům

• Monitoruje soulad s GDPR

• Poskytuje poradenství

• Spolupracuje s dozorovým orgánem

• Působí jako kontaktní místo pro dozorový orgán



Organizace

• Zjištění, kde všude se pracuje s OÚ, roztřídění dle účelu a 
přirazení odpovědných osob

• Revize současného rozsahu zpracování

• Vytvořit pravidla a procesy uvnitř organizace

• Vytvořit nová pravidla 

• GDPR se vztahuje na všechny formy údajů, které mají povahu OÚ
(elektronická evidence, papírová evidence)



Možnost získání informací

• www.uoou.cz

• www.gdpr.cz

• eur-lex.europa.eu



Děkuji za pozornost
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