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Úvodní text Zvládněte základy GDPR za 30 minut a texty Malý slovník pojmů, Desatero
zpracování pro správce, Desatero omylů o GDPR, Mýty o veřejných WiFi v souvislosti s
obecným nařízením GDPR a Udělit souhlas se zpracování osobních údajů je možnost,
nikoliv povinnost byly publikovány s laskavým svolením Úřadu pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz, titulky a mezititulky doplnila redakce vydavatelství). Text Desatero
pro živnostníky a malé firmy připravili JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk a Bc. Jaromír Kuba
ze společnosti Kuba a partneři s. r. o. (www.poverenec.info). Další prameny: webové
stránky eur-lex.europa.eu, dataprotection.gov.sk, publikace Kühling J., Klar M., Sack-
mann F.: Datenschutzrecht, 4. vyd., C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2018; Sydow G.:
Europäische Datenschutzgrundverordnung, 2. vyd. Nomos, Baden-Baden 2018.
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PĚT MINUT TEORIE NA ÚVOD
GDPR:
BEZPROSTŘEDNÍ PLATNOST
VNITROSTÁTNÍ ÚPRAVY
TRANSPARENTNOST
PRÁVNÍ ODŮVODNĚNOST

Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však
nepřebírají žádné záruky za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy za to, pokud by na
základě textů zveřejněných v této publikaci kdokoliv konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vznikla
jakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jediným rozhodujícím zněním zákonů v případě pochyb-
ností a sporů jsou texty ve Sbírce zákonů. Autorská práva k této publikaci jsou předmětem ochrany podle zákonů
ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel. Rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části této
publikace bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nerespektování práv vydavatele může vést k
soudnímu postihu včetně povinnosti náhrady škody.

Na rozdíl od předchozí směrnice 95/46/EU
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů), kterou musely státy EU
prosadit do národních předpisů, platí Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů) ve všech členských státech od
25. května 2018 přímo (je z kategorie obec-
ných nařízení, v tuzemském právu má
váhu zákona publikovaného ve Sbírce zá-
konů). Jednotlivé členské státy pouze
musí s pomocí vlastních právních předpi-
sů uvést právo na ochranu osobních úda-
jů podle nového nařízení do souladu s prá-
vem na svobodu projevu a informace (viz

článek 88 obecného nařízení) a upravit ně-
které další dílčí otázky, neboť obecné na-
řízení obsahuje otevřená ustanovení, kte-
rá umožňují jed-
notlivým členským
státům určovat si
některé aspekty
ochrany osobních
údajů na vnitros-
tátní úrovni. Člen-
ským státům ale v
zásadě není dovo-
leno oslabovat
nebo zpřísňovat
p ř e d e p s a n o u
ochranu osobních
údajů vlastní do-
mácí legislativou.
Otevřená ustano-
vení je třeba v Čes-
ké republice upra-
vit novým záko-
nem o zpracování
osobních údajů,

který byl v době uzávěrky této publikace
v meziresortním připomínkovém řízení
(obecné nařízení předpokládá, že vnitros-
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tátní legislativní úpravy měly být hotové
již k 25. květnu 2018). Zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů bude zru-
šen.

Obsah a struktura
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů), zkráceně též General Data
Protection Regulation, GDPR nebo dále
také pouze obecné nařízení je součástí re-
formy ochrany osobních údajů v rámci celé
EU. Obecné nařízení tvoří 99 článků roz-
členěných do jedenácti kapitol:
�  Kapitola 1 (Články 1 až 4): Obecná ustanovení
(předmět a cíle, věcná a místní působnost,
definice)
� Kapitola 2 (Články 5 až 11): Zásady (zásady zpra-
cování osobních údajů, zákonnost zpraco-
vání, podmínky vyjádření souhlasu, pod-
mínky použitelné na souhlas dítěte v
souvislosti se službami informační společ-
nosti, zpracování zvláštních kategorií osob-
ních údajů, zpracování osobních údajů tý-
kajících se rozsudků v trestních věcech a
trestných činů, zpracování, které nevyža-
duje identifikaci)
�  Kapitola 3 (Články 12 až 23): Práva subjektu
údajů (transparentní informace, sdělení a
postupy pro výkon práv subjektu údajů,
informace a přístup k osobním údajům,
právo na opravu, právo na výmaz, právo
na omezení zpracování, oznamovací povin-

nost ohledně opravy nebo výmazu osob-
ních údajů nebo omezení zpracování, prá-
vo na přenositelnost údajů, právo vznést
námitku a automatizované individuální
rozhodování)
� Kapitola 4 (Články 24 až 43): Správce a zpraco-
vatel (obecné povinnosti, odpovědnost
správce, záměrná a standardní ochrana
osobních údajů, společní správci, zástupci
správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou
usazeni v Unii, zpracovatel, zpracování z
pověření správce nebo zpracovatele, zá-
znamy o činnostech zpracování, spoluprá-
ce s dozorovým úřadem, zabezpečení osob-
ních údajů, zabezpečení zpracování, ohla-
šování případů porušení zabezpečení osob-
ních údajů dozorovému úřadu, oznamo-
vání případů porušení zabezpečení osob-
ních údajů subjektu údajů, posouzení vli-
vu na ochranu osobních údajů a předcho-
zí konzultace, pověřenec pro ochranu
osobních údajů, kodexy chování a vydá-
vání osvědčení)
�  Kapitola 5 (Články 44 až 50): Předávání osob-
ních údajů do třetích zemí nebo meziná-
rodním organizacím (obecná zásada pro
předávání, předání založené na rozhodnutí
o odpovídající ochraně, předávání založe-
né na vhodných zárukách, závazná podni-
ková pravidla, předání či zveřejnění úda-
jů nepovolená právem Unie, výjimky pro
specifické situace, mezinárodní spoluprá-
ce v zájmu ochrany osobních údajů)
� Kapitola 6 (Články 51 až 59): Nezávislé dozoro-
vé úřady (obecné podmínky pro členy do-
zorového úřadu, pravidla pro zřízení do-
zorového úřadu, příslušnost, úkoly a pra-

vomoci)
� Kapitola 7 (Články 60 až 76): Spolupráce a jed-
notnost (spolupráce mezi vedoucím dozo-
rovým úřadem a dalšími dotčenými dozo-
rovými úřady, vzájemná pomoc, společné
postupy dozorových úřadů, mechanismus
jednotnosti, stanovisko sboru, řešení spo-
rů sborem, postup pro naléhavé případy,
výměna informací, evropský sbor pro
ochranu osobních údajů)
�  Kapitola 8 (Články 77 až 84): Právní ochrana,
odpovědnost a sankce  (právo podat stíž-
nost u dozorového úřadu, právo na účin-
nou soudní ochranu vůči dozorovému úřa-
du, správci nebo zpracovateli, právo na
náhradu újmy a odpovědnost, obecné pod-
mínky pro ukládání správních pokut, sank-
ce)
� Kapitola 9 (Články 85 až 91): Ustanovení týka-
jící se zvláštních situací, při nichž dochází
ke zpracování  (zpracování a svoboda pro-
jevu a informací, zpracování a přístup ve-
řejnosti k úředním dokumentům, zpraco-
vání národních identifikačních čísel, zpra-
cování v souvislosti se zaměstnáním, zá-
ruky a odchylky týkající se zpracování pro
účely archivace ve veřejném zájmu, pro
účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely, povinnost ml-
čenlivosti, zavedená pravidla pro ochranu
údajů uplatňovaná církvemi a nábožen-
skými sdruženími)
� Kapitola 10 (Články 92 až 93): Akty v přenesené
pravomoci a prováděcí akty (výkon pře-
nesené pravomoci)
�  Kapitola 11 (Články 94 až 99): Závěrečná usta-
novení  (zrušení směrnice 95/46/ES, vztah
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ke směrnici 2002/58/ES, vztah k dříve uza-
vřeným dohodám, vstup v platnost a pou-
žitelnost)
99 článků je uvozeno 173 body tzv. recitá-
lů, které představují odůvodnění, resp.
výklad jednotlivých zásad.

Oblasti nové úpravy
Mnoho principů ochrany osobních údajů
přešlo z původní směrnice do nového obec-
ného nařízení. Především pojem osobní
údaje v článku 4 byl v zásadě zachován:
osobními údaji jsou veškeré informace o
identifikované nebo identifikovatelné fyzic-
ké osobě; identifikovatelnou fyzickou oso-
bou 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 zvlášt-
ních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo spo-
lečenské identity této fyzické osoby. Dále
platí stejně jako dosud, že zpracování
osobních údajů bez souhlasu dotčené oso-
by je přípustné jen na základě existence
zákonných důvodů. Ty jsou uvedeny
v článku 6:
– zpracování je potřebné pro naplnění
smlouvy nebo pro uskutečnění předsmluv-
ních opatření;
– zpracování je potřebné pro naplnění
právních závazků;
– zpracování je potřebné pro ochranu ži-
votně důležitých zájmů subjektu údajů;
– zpracování je potřebné pro splnění úko-
lu, který je ve veřejném zájmu;

– zpracování je potřebné pro ochranu
oprávněných zájmů správce nebo třetí
osoby.
Je však nutné zvážení těchto zájmů opro-
ti zájmům dotčené osoby.

Principy zpracování osobních údajů
Obecné nařízení uvádí v článku 5 explicit-
ně šest principů pro zpracování osobních
údajů:
– zákonnost, korektnost a transparent-
nost;
– účelovost (zpracování jen pro jasně dané,
jednoznačné a legitimní účely);
– minimalizaci (přiměřenost, omezenost na
nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpra-
cování);
– přesnost;
– omezenost (uložení po dobu ne delší, než
je nezbytné pro účely zpracování);
– integritu a důvěrnost (zpracování způ-
sobem, který zajistí náležité zabezpečení).

Nerušená výměna osobních údajů v rámci EU
Výměna osobních údajů v rámci EU ne-
smí být odmítnutá s argumentem, že se
v různých zemích v rámci EU s ochranou
údajů zachází jinak. Článek 1 odstavec 3
stanoví: Volný pohyb osobních údajů v Unii
není z důvodu ochrany fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních úda-
jů omezen ani zakázán.

Oblast platnosti
Obecné nařízení nerozlišuje mezi zpraco-
váním osobních údajů veřejnými institu-
cemi a soukromými firmami – pro všech-

ny zpracovatele platí stejná práva a po-
vinnosti. Přesto určité druhy zpracování
osobních údajů nespadají podle článku 2
obecného nařízení pod tuto úpravu. Reci-
tály 16 a 18 to blíže objasňují:
(16) Toto nařízení se nevztahuje na otázky
ochrany základních práv a svobod nebo
volného pohybu osobních údajů v souvis-
losti s činnostmi, které nespadají do pů-
sobnosti práva Unie, jako jsou činnosti
týkající se národní bezpečnosti. Toto naří-
zení se rovněž nevztahuje na zpracování
osobních údajů členskými státy při výko-
nu činností v rámci společné zahraniční a
bezpečnostní politiky Unie.
(18) Toto nařízení se nevztahuje na zpra-
cování osobních údajů fyzickou osobou v
rámci činnosti čistě osobní povahy nebo
činnosti prováděné výhradně v domácnos-
ti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s pro-
fesní nebo obchodní činností. Činnosti
osobní povahy nebo činnosti v domácnos-
ti by mohly zahrnovat korespondenci a
vedení adresářů nebo využívání sociálních
sítí a internetu v souvislosti s těmito čin-
nostmi. Toto nařízení se však vztahuje na
správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto
činnosti osobní povahy či činnosti v do-
mácnosti poskytují prostředky pro zpraco-
vání osobních údajů.

Princip místního trhu
Evropské právo na ochranu osobních úda-
jů platí také pro mimounijní firmy, pokud
nabízejí svoje výrobky nebo služby v rám-
ci jednotného evropského trhu. Princip
místního trhu je jedním z mnoha princi-
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pů, které upravují právní postavení firem
nabízejících výrobky a služby na společ-
ném trhu. Místní trh je místo, na kterém
se střetávají zájmy prodávajících a naku-
pujících a s ohledem na konkurenci je to
také místo výrazného křížení konkurenč-
ních zájmů. Proto se uplatňují pravidla
konkrétního trhu, na který je nabídka za-
měřena. Díky tomu se pak na cílovém
trhu vyrovnávají rozdíly mezi podmínka-
mi pro domácí a zahraniční firmy.

Požadavek na souhlas
V principu jsou požadavky na účinný sou-
hlas se zpracováním osobních údajů defi-
novány tak, že písemná forma není nut-
ná, je přípustný souhlas udělený technic-
kým nastavením (např. prohlížeče při pro-
hlížení webové stránky), prohlášením či
jednáním, ale musí jit o jasnou signalizaci
souhlasu v daných souvislostech, což musí
být zpracovatel schopen prokázat. Mlče-
ní, předem zaškrtnutá políčka nebo ne-
činnost nelze za souhlas považovat (viz
recitál 32). Písemná forma je nutná pro
souhlas se zpracováním zvláštních osob-
ních údajů.

Omezení zpracovávaných údajů
Obecné nařízení spočívá na zásadě mini-
malizace zpracovávaných údajů podmíně-
né účelem. K určitému účelu (například
zaslání objednaného zboží a vystavení fak-
tury) tak může být zpracováváno třeba
jméno, adresa, e-mailová adresa a tele-
fon, ale k dosažení tohoto účelu už nejsou

třeba žádné jiné údaje.

Transparentnost
Recitál 39 vyzdvihuje princip transparent-
nosti každého zpracování údajů pro dotče-
né osoby. Na různých místech vyžaduje
obecné nařízení odpovídající opatření:
– podle článku 15 má každá osoba právo
na informace o všech údajích, které se jí
týkají,
– tyto informace musí být poskytnuty pod-
le článku 12 v precizní, transparentní, sro-
zumitelné, lehce dostupné a jednoduše
pochopitelné podobě,
– podle článků 13 a 14 musí každá dotče-
ná osoba dostat při získávání údajů úplné
informace, mimo jiné o účelu, příjemci
a osobě zodpovědné za zpracování údajů,
době uchování údajů, právu na úpravu,
zabezpečení uložení a výmazu a použití
údajů pro účely profilování. Pokud se účel
změní, musí být dotčená osoba aktivně
informovaná,
– podle článku 16 má dotčená osoba prá-
vo na opravu nesprávných údajů, stejně
jako má podle článku 18 právo na omeze-
ní (blokování) zpracování údajů, pokud je
sporná správnost nebo důvod pro zpraco-
vání údajů.
Efektivita těchto práv ale závisí na nevy-
sloveném předpokladu, že se dotčená oso-
ba musí sama aktivně starat o to, kdo
a jak o ní zpracovává údaje a sama se
těchto práv dožadovat (přestože právě toto
kritici obecného nařízení nevnímají jako
příliš reálné). Vedle toho má obecné naří-
zení podle recitálu 13 ovlivnit také trans-

parentnost a právní bezpečnost pro
nejmenší firmy, malé a střední podniky (do
250 zaměstnanců), jejichž potřeby jsou
specifické.

Právo být zapomenut
Právo být zapomenut, které je přímo vy-
jádřené v nadpisu článku 17, je jedno ze
základních práv vyplývajících z obecného
nařízení. Zahrnuje na jedné straně právo
dotčené osoby požadovat výmaz všech
údajů, které se jí týkají, pokud pominou
důvody pro uchování těchto údajů. Dále
musí správce sám aktivně mazat údaje, u
kterých už neexistuje žádný důvod pro
jejich uchování a zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Stejně jako předcházející úprava, požadu-
je obecné nařízení v článku 20, aby dotče-
ná osoba (subjekt údajů) měla právo zís-
kat údaje, které se jí týkají, ve strukturo-
vané, standardní, běžně používané
a strojově čitelné podobě a mohla tak pře-
dat tuto údaje bez omezení jinému správ-
ci, aniž by tomu původní správce bránil.
Při výkonu práva na přenositelnost údajů
má subjekt údajů právo na to, aby osobní
údaje byly předány přímo jedním správ-
cem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné.

Sankce
Pro efektivní prosazení pravidel na ochra-
nu osobních údajů je nově možné ukládat
vyšší pokuty než dosud. Mimo to mohou
místní dozorové úřady do budoucna poža-
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dovat sankce nejen po privátních správ-
cích údajů, ale také po veřejných institu-
cích, pokud to ovšem umožňují národní
předpisy. Výše pokut za přestupky proti
obecnému nařízená je stanovena podle
článku 83 až do dvaceti miliónů euro nebo
do čtyř procent mezinárodního ročního
obratu. Členské státy mimo to mohou sta-
novit další možnosti sankcí. Například
podle recitálu 149 je možné do pokuty za-
hrnout (odebrat) i zisky dosažené
v souvislosti s přestupkem. Vždy však pla-
tí zásada přiměřenosti sankce. Náležitě by
se tedy měla zohlednit povaha, závažnost
a doba trvání porušení, úmyslný charak-
ter porušení, kroky, které byly učiněny s
cílem zmírnit způsobenou škodu, míra
odpovědnosti nebo jakékoli relevantní
předchozí porušení, způsob, jakým se do-
zorový úřad o daném porušení dozvěděl,
dodržování opatření, která byla vůči správ-
ci nebo zpracovateli nařízena, dodržování
kodexu chování nebo jakýkoli jiný přitě-
žující nebo polehčující faktor. Je tedy
možné místo peněžité sankce uložit také
pouhé napomenutí. Uložení sankcí včet-
ně správních pokut by mělo podléhat
vhodným procesním zárukám v souladu s
obecnými zásadami právních předpisů
Unie a Listiny základních práv a svobod,
včetně účinné právní ochrany a spraved-
livého procesu.

Privacy by design, privacy by default
Recitál 78 zahrnuje pojmy data protecti-
on by design a data protection by default
(běžněji používané jako privacy by design

a privacy by default). Tyto pojmy zname-
nají, že technika (design) zpracování úda-
jů by měla být navrhovaná a tak zaměře-
ná a nastavení organizačních opatření (de-
faults) by mělo být takové, aby bylo uči-
něno zadost potřebám ochrany osobních
údajů a bylo zajištěno splnění požadavků
vyplývajících z obecného nařízení. Takto
dokumentovaný postup může pomoci
správcům a zpracovatelům při dodržová-
ní obecného nařízení. Výklad těchto prin-
cipů může být poměrně široký. Zjednodu-
šeně řečeno zahrnuje například to, že po-
čítače, počítačové sítě, datová úložiště,
aplikace apod. by měly být navrhovány a
konstruovány tak, aby umožňovaly zabez-
pečení a přístup k nim by měly mít pouze
oprávněné osoby.

Požadavky na jmenování pověřenců
Obecné nařízení předpokládá jmenování
osob pověřených dohledem nad ochranou
osobních údajů (pověřenců) u jednotlivých
správců, minimálně u všech orgánů veřej-
né moci a veřejných subjektů (s výjimkou
soudů) a v těch soukromých společnos-
tech, u nichž vznikají rizika při zpracová-
ní osobních údajů. Článek 37 obecného
nařízení zavádí minimální standard pro
zřízení těchto pozic. Malí podnikatelé
a malé společnosti nemusí mít žádného
pověřence, pokud jejich hlavní činnosti
nespočívají v operacích zpracování, které
kvůli své povaze, svému rozsahu nebo
svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidel-
né a systematické monitorování subjektů
údajů nebo nespočívají v rozsáhlém zpra-

cování zvláštních kategorií údajů. Pojem
rozsáhlé zpracování a předpoklady pro
posouzení vlivu na ochranu údajů jsou
přesněji popsány v recitálu 91. Některé
profese jako například právníci, lékaři
nebo lékárníci (příslušníci zdravotnických
povolání) nemusejí ustanovit pověřence
(posouzení vlivu na ochranu osobních úda-
jů u nich není povinné).

Ustanovení o výjimkách (otevřené klauzule)
Obecné nařízení předpokládá, že vnitros-
tátní předpisy upřesní v mnohých oblas-
tech právo na ochranu osobních údajů
detailními úpravami. Obecné nařízení
obsahuje takových otevřených klauzulí
několik desítek. Některá ustanovení o
výjimkách přímo vyžadují právní úkony
po členských státech (přijetí speciální
právní úpravy), některá jen dávají pro
vnitrostátní úpravu prostor. Ten je ovšem
v zásadě omezený tak, aby nebyla sníže-
na hranice ochrany osobních údajů s hra-
nicemi danými obecným nařízením. Pří-
kladem otevřené klauzule může být ochra-
na údajů zaměstnanců: článek 88 odsta-
vec 1 umožňuje, aby si členské státy sta-
novily specifické předpisy pro zajištění
práv a svobod při zpracování osobních
údajů zaměstnanců v souvislosti se za-
městnáním. Formulace tohoto pravidla
sice neumožňuje zpřísnění ani úlevy v
ochraně osobních údajů, ale předpokládá
konkrétní úpravy v národních předpisech.
Další ustanovení o výjimkách můžeme
nalézt:
– v článku 9 odstavcích 2 a 4 pro stanove-
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ní zvláštních podmínek pro zpracování
zvláštních druhů osobních údajů, jako
jsou zdravotní záznamy nebo údaje o se-
xuální orientaci;
– v článku 10 pro povolení ke zpracování
údajů o rozsudcích v trestních věcech a
trestných činech;
– v článku 28 o právních základech zpra-

cování údajů zpracovatelem pro správce
na smluvním základě;
– v článku 37 o požadavcích na pověřené
osoby (rozdílných od podmínek stanove-
ných v tomto článku);
– v článku 85 pro vyrovnání rozdílů mezi
ochranou údajů a svobodou projevu nebo
pro pravidla svobody tisku;

– v článku 87 pro pravidla zpracování ná-
rodních identifikačních čísel nebo údajů
všeobecného významu;
– v článku 89 pro pravidla výjimek v prá-
vech dotčených osob při zpracování údajů
pro vědecké, historické, statistické nebo
archivní potřeby.
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ZVLÁDNĚTE ZÁKLADY OBECNÉHO
NAŘÍZENÍ GDPR ZA 30 MINUT

To, co se obecně rozumí pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) je v přesné terminologii Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jde o dosud nejobsáhlejší
jednotný legislativní rámec, který byl přijat s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním
osobních údajů. Jelikož obecné nařízení stanovilo práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, v tomto rozsahu zákon č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů nahradilo. Práva a povinnosti stanovená zákonem o ochraně osobních údajů byla tedy nahra-
zena právy a povinnostmi vyplývajícími z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů bude v
blízké budoucnosti zrušen a nahrazen připravovaným zákonem o zpracování osobních údajů, který bude upravovat pouze některé
aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci, působnost, činnost apod.) a některé dílčí
záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které obecné nařízení neupravuje nebo je umožňuje upravit
na vnitrostátní úrovni (v některých otázkách dokonce obecné nařízení vnitrostátní úpravu předpokládá: zpracování osobních
údajů pro účely výkonu svobody projevu, právo na informace, novinářská činnost, svoboda vědeckého bádání, literární tvorba,
umělecký projev, veřejný zájem, ochrana zdroje informací). Nový zákon také vyjmenuje další konkrétní přestupky a možné sankce
za ně. Výše případných pokut je vždy specifikována jako „do částky“ a pro jednotlivé přestupky je v návrhu zákona stanovena do
5 000 korun až do 1 000 000 korun, v jednom z případů obzvláště závažných až do 10 000 000 korun.  Obecné nařízení je univerzálně
použitelné ve všech státech Evropského hospodářského prostoru, tedy ve státech Evropské unie, na Islandu, v Norsku a Lichten-
štejnsku).

� Kapitola 1.
Obecné nařízení

Revize právního rámce ochrany osobních údajů
K revizi bylo přikročeno z toho důvodu,
že právní rámec založený směrnicí 95/46/
ES o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o vol-
ném pohybu těchto údajů, již přestal od-
povídat současné době, zejména pokud jde
o prostředky, které jsou ke zpracování vy-

užívány a též i pokud jde o zpracování jako
takové, které je daleko komplexnější, než
bylo před několika desítkami let (např. v
oblasti profilování, automatizace zpraco-
vání osobních údajů atd.). Zároveň v jed-
notlivých zemích Evropské unie nebyla
Směrnicí 95/46/ES dosažena požadovaná
míra sjednocení právní úpravy, což správ-
cům působícím ve více zemích činilo pro-
blémy. Cílem obecného nařízení je přizpů-
sobení právního rámce ochrany osobních

údajů dnešní době, dosažení větší jednoty
právního rámce ve všech zemích, na kte-
ré dopadá, posílení práv subjektu údajů a
v neposlední řadě je snahou dosáhnout
sjednoceného výkladu obecného nařízení
a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.

Kdo se bude muset obecným nařízením řídit
Obecným nařízením se bude především,
pokud jde o povinnosti, řídit subjekt, kte-
rý zpracovává osobní údaje. Takový sub-
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jekt je nazýván správcem osobních úda-
jů. Obecným nařízením se řídí i zpracova-
tel, což je subjekt, který pro správce osobní
údaje zpracovává. Pokud jde o práva vy-
plývající z obecného nařízení, ta plynou
fyzické osobě, což je subjekt údajů. Dále
se obecným nařízením budou řídit i dozo-
rové úřady, tj. i Úřad pro ochranu osob-
ních údajů, který bude uplatňovat svěře-
né pravomoci za účelem plnění stanove-
ných úkolů.

Na jaké činnosti obecné nařízení nedopadá
Z působnosti obecného nařízení jsou vy-
loučeny činnosti fyzické osoby [viz článek
2 odst. 2 písm. c) obecného nařízení], při
kterých jsou zpracovávány osobní údaje
výlučně pro osobní či domácí činnost. Dále
je z působnosti obecného nařízení vylou-
čeno zpracování prováděné příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, včetně ochrany před hroz-
bami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení. To je předmětem úpravy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí
Rady 2008/977/SVV. Jelikož jde o směrni-
ci, je nutné její provedení (promítnutí do
tuzemské legislativy), které bude vesměs
v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České

republiky a též i v novém zákoně o zpra-
cování osobních údajů.

� Kapitola 2.
Nové přístupy a povinnosti

Nové přístupy, na kterých je obecné nařízení založeno
Lze hovořit o dvou nových přístupech, na
kterých je obecné nařízení založeno. No-
vými přístupy jsou princip odpovědnosti
správce a přístup založený na riziku. Prin-
cip odpovědnosti znamená odpovědnost
správce za dodržení zásad zpracování, kte-
ré jsou uvedeny v článku 5 odst. 1 obec-
ného nařízení a zároveň musí správce být
schopen tento soulad doložit. K dokládání
souladu budou mimo jiné sloužit kodexy,
osvědčení či certifikace, případně zázna-
my o činnostech zpracování (viz dále). Pří-
stup založený na riziku v širším slova
smyslu znamená, že správce již od počát-
ku koncipování zpracování osobních úda-
jů musí brát v potaz povahu, rozsah, kon-
text a účel zpracování a přihlédnout k
pravděpodobným rizikům pro práva a svo-
body fyzických osob a tomu musí přizpů-
sobit i zabezpečení osobních údajů. V už-
ším slova smyslu můžeme hovořit o pří-
stupu založeném na riziku jako o aplikaci
některých povinností pouze v případě, kdy
zpracování osobních údajů či porušení za-
bezpečení (bezpečnostní incident) předsta-
vuje riziko či vysoké riziko pro práva a
svobody fyzické osoby. V tomto rozsahu
princip založený na riziku se uplatňuje
zejména u nových povinností: ohlašová-
ní, resp. oznamování případu porušení

zabezpečení osobních údajů Úřadu pro
ochranu osobních údajů, resp. subjektu
údajů, posuzování vlivu zpracování na
ochranu osobních údajů a povinné konzul-
tace s Úřadem pro ochranu osobních úda-
jů, jejichž aplikace je vázána na přítom-
nost rizika či vysokého rizika pro práva a
svobody fyzických osob.

Jak správce dokládá soulad zpracování
Ke splnění stanovené odpovědnosti správ-
ce za soulad zpracování se zásadami zpra-
cování a schopnost tento soulad prokázat,
mají správci, jak výslovně zmiňuje obec-
né nařízení, napomáhat mimo jiné i kode-
xy, osvědčení (pečetě, známky) a zázna-
my o činnostech zpracování. Kodexy mají
správcům, zejména na sektorové úrovni,
sloužit jako vodítko správné praxe při zpra-
cování osobních údajů právě s ohledem na
specifičnost daného sektoru (např. ban-
kovnictví, telekomunikace, internetové
obchody, zdravotnictví). Osvědčení má
sloužit k prokázání souladu zpracování s
obecným nařízením. Záznamy o činnos-
tech zpracování obsahují informace o pro-
váděném zpracování, což správci umožní
lehčí orientaci ohledně zpracování, která
provádí. Tato povinnost je stanovena v člán-
ku 30 obecného nařízení, přičemž někte-
ří správci jsou vyňati z nutnosti vést zá-
znamy o činnostech zpracování. Dokládá-
ní souladu zpracování však nelze omezit
pouze na shora uvedené možnosti, ale
dokládání souladu je komplexní činnost,
zahrnující dílčí činnosti, mezi které lze za-
řadit nejen shora uvedené kodexy, osvěd-
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čení a záznamy o činnostech zpracování,
ale například i zveřejňování informací,
které obecné nařízení ukládá správci zve-
řejňovat, vyhotovením vnitřních předpi-
sů až po řádnou spolupráci s příslušným
dozorovým úřadem.

Kodexy a osvědčení
Kodexy budou moci vydávat sdružení či
jiné subjekty zastupující různé kategorie
správců nebo zpracovatelů přičemž návrh
kodexu musí být předložen Úřadu pro
ochranu osobních údajů, který vydá sta-
novisko, zdali je daný kodex či návrh na
jeho změnu, v souladu s obecným naříze-
ním a pokud shledá, že ano, schválí jej.
Schváleným kodexem se pak můžou řídit
správci v daném sektoru. Osvědčení o sou-
ladu zpracování bude moci vydávat k tomu
akreditovaný subjekt.

Nové povinnosti vyplývající z obecného nařízení
Základní zásady, principy a klíčové instru-
menty zůstly de facto neměnné, resp. byly
pouze detailněji rozpracovány a zpřesně-
ny (např. nutnost disponovat pro zpraco-
vání právním důvodem, zabezpečení osob-
ních údajů, transparentnost vůči subjek-
tu údajů atd.). Obecné nařízení na těchto
základech přineslo nástavbu spočívající v
dodatečných nových povinnostech, které
jsou pro české správce nové.
Jde zejména o tyto nové povinnosti:
– povinnost vést záznamy o činnostech

zpracování,
– posouzení vlivu na ochranu osobních

údajů,

– předchozí konzultace,
– ohlašování případu porušení zabezpeče-

ní osobních údajů Úřadu pro ochranu
osobních údajů,

– oznamování případu porušení zabezpe-
čení osobních údajů subjektu údajů,

– ustavení pověřence pro ochranu osob-
ních údajů.

Kromě povinnosti vést záznamy o činnos-
tech zpracování a ustanovit pověřence,
jsou ostatní nové povinnosti založeny na
přístupu založeném na riziku, tj. jejich
uplatnění je vázáno na přítomnost rizika
či vysokého rizika pro práva a svobody sub-
jektu údajů. Avšak byť u povinnosti usta-
novit pověřence není přímo pracováno s
pojmy riziko či vysoké riziko, odráží se v
této povinnosti do určité míry též přístup
založený na riziku, jelikož pro určitá zpra-
cování, resp. určité subjekty, je povinnos-
tí ustanovit pověřence pro ochranu osob-
ních údajů.

Kdy musí správce posoudit vlivu na ochranu osobních
údajů
Posouzení vlivu na ochranu osobních úda-
jů musí provést správce, pokud je pravdě-
podobné, že určitý druh zpracování, zejmé-
na při využití nových technologií, s při-
hlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a
účelům zpracování bude představovat vy-
soké riziko pro práva a svobody fyzických
osob. Posouzení se musí provést před za-
početím předmětného zpracování. Pokud
byl ustanoven pověřenec pro ochranu
osobních údajů, vyžádá si správce jeho
posudek.

Posouzení vlivu na ochranu osobních úda-
jů se vyžaduje především:
– u systematického a rozsáhlého vyhod-

nocování osobních aspektů týkajících se
fyzických osob, které je založeno na au-
tomatizovaném zpracování, včetně pro-
filování, a na němž se zakládají rozhod-
nutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzic-
kým osobám právní účinky,

– u rozsáhlého zpracování zvláštních ka-
tegorií údajů nebo rozsudků v trestních
věcech,

– u rozsáhlého systematického monitoro-
vání veřejně přístupných prostorů.

Kdy musí správce konzultovat zpracování osobních údajů
s Úřadem pro ochranu osobních údajů
Správce je povinen konzultovat zpracová-
ní osobních údajů s Úřadem pro ochranu
osobních údajů, pokud z posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů vyplyne, že by
dané zpracování mělo za následek vysoké
riziko v případě, že by správce nepřijal
opatření ke zmírnění tohoto rizika. Úče-
lem předchozí konzultace je tak korigo-
vat hrozící vysoké riziko.

Záznamy o činnostech
Záznamy o činnostech zpracování předsta-
vují do jisté míry náhradu za oznamovací
povinnost, která byla obecným nařízením
zrušena. Správce a zpracovatel, pokud se
na ně nevztahuje výjimka z povinnosti
vést záznamy o činnostech zpracování,
jsou povinni vést záznamy s určitými in-
formacemi. Tyto záznamy následně umož-
ní správci prokázat soulad zpracování
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osobních údajů s obecným nařízením.

Kdo nemusí vést záznamy o činnostech zpracování
Vést záznamy o činnostech zpracování
nedoléhá na podnik nebo organizaci za-
městnávající méně než 250 osob, ledaže
zpracování, které provádí, pravděpodob-
ně představuje riziko pro práva a svobody
subjektů údajů, zpracování není příleži-
tostné, nebo zahrnuje zpracování zvlášt-
ních kategorií údajů nebo osobních údajů
týkajících se rozsudků v trestních věcech.

� Kapitola 3.
Zásady a právní důvody zpracování

Zásady, na kterých je postaveno obecné nařízení
Zásady lze ve stručnosti shrnout takto:
– zákonnost, korektnost, transparentnost

– správce musí zpracovávat osobní úda-
je na základě nejméně jednoho právní-
ho důvodu a vůči subjektu údajů trans-
parentně,

– omezení účelu – osobní údaje musí být
shromažďovány pro určité a legitimní
účely a nesmějí být zpracovávány ne-
slučitelným způsobem s těmito účely,

– minimalizace údajů – osobní údaje musí
být přiměřené a relevantní ve vztahu k
účelu, pro který jsou zpracovávány,

– přesnost – osobní údaje musí být přes-
né,

– omezení uložení – osobní údaje by měly
být uloženy ve formě umožňující identi-
fikaci subjektu údajů jen po nezbytnou
dobu pro dané účely, pro které jsou zpra-

covávány,
– integrita a důvěrnost – technické a or-

ganizační zabezpečení osobních údajů.
Jednotlivé zásady jsou rozvinuty v článku
5 odst. 1 obecného nařízení. Vymezení,
resp. dodržování těchto zásad, je pro správ-
ce zásadní, nejen z toho důvodu, že to jsou
de facto zároveň povinnosti, ale i proto,
že v článku 5 odst. 2 obecného nařízení je
stanovena odpovědnost správce za jejich
dodržování a zároveň povinnost správce
být schopen dodržování těchto zásad (po-
vinností) doložit. Jde o vyjádření tzv. prin-
cipu odpovědnosti správce. K prokazová-
ní souladu s těmito zásadami slouží zázna-
my o činnostech zpracování a též kodexy
a osvědčení.

Právní důvody zpracování osobních údajů
Právní důvody zpracování osobních údajů
znamenají oprávnění správce osobní úda-
je zpracovávat. Právní důvody tak jsou
nezbytným předpokladem, aby vůbec moh-
lo být hovořeno ze strany správce o legál-
ním zpracování, jelikož pokud by správce
nedisponoval řádným právním důvodem
ke zpracování osobních údajů, bylo by dále
nerozhodné, zdali plní ostatní povinnosti,
jelikož by osobní údaje zpracovával nezá-
konně a musel by osobní údaje zlikvido-
vat. Je důležité vědět, že i osobní údaje
může správce zpracovávat pro různé úče-
ly, přičemž pro každý účel potřebuje práv-
ní důvod zpracování osobních údajů. Zpra-
cování osobních údajů se vždy váže k úče-
lu, na základě kterého se určí právní dů-
vod zpracování. Není vyloučeno, že „jed-

ny“ osobní údaje (nebo jejich určitý sou-
hrn) bude správce zpracovávat pro různé
účely, přičemž tyto účely mohou v čase
vznikat či zanikat, aniž by to představo-
valo povinnost osobní údaje likvidovat.
Povinnost likvidace osobních údajů nasta-
ne v případě, kdy správce pozbude posled-
ní právní důvod ke zpracování osobních
údajů.
Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je
přítomen alespoň jeden z těchto právních
důvodů:
– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden

či více konkrétních účelů,
– zpracování je nezbytné pro splnění

smlouvy, jejíž smluvní stranou je sub-
jekt údajů, nebo pro provedení opatře-
ní přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost tohoto subjektu údajů,

– zpracování je nezbytné pro splnění práv-
ní povinnosti, která se na správce vzta-
huje,

– zpracování je nezbytné pro ochranu ži-
votně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné fyzické osoby,

– zpracování je nezbytné pro splnění úko-
lu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce,

– zpracování je nezbytné pro účely opráv-
něných zájmů příslušného správce či
třetí strany, kromě případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
základní práva a svobody subjektu úda-
jů vyžadující ochranu osobních údajů.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas (viz článek 4 odst. 1 bod 11 obec-
ného nařízení) je svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev vůle,
kterým subjekt údajů dává prohlášením
či jiným zjevným potvrzením své svolení
ke zpracování svých osobních údajů. Jde
o aktivní a dobrovolný projev vůle sub-
jektu údajů, ke kterému nesmí být nu-
cen. Souhlas je jedním z právních důvo-
dů, na základě kterého může správce
osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy
poskytuje k určitému účelu zpracování,
který musí subjekt údajů znát. Nikoli vždy
odvolání souhlasu znamená povinnost
správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož
odvolání souhlasu se děje k určitému úče-
lu, pro který jsou osobní údaje zpracová-
vány, přičemž správce může osobní údaje
zpracovávat pro jiné účely, pro které vyu-
žije jiný právní důvod zpracování než sou-
hlas subjektu údajů.

Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů
Aby bylo možné dosáhnout svobodnosti,
konkrétnosti, informovanosti a jednoznač-
nosti projevu vůle subjektu údajů, stano-
vuje obecné nařízení v článku 7 podmín-
ky vyjádření souhlasu. Zásadní je tzv. od-
lišitelnost souhlasu, což znamená, že sou-
hlas musí být odlišen od jiných skutečnos-
tí, ke kterým se subjekt údajů vyjadřuje.
Pro názornost, souhlas tak musí být od-
dělený např. od smlouvy či obchodních
podmínek, resp. již není možné, aby byl
jejich nedílnou součástí. Zároveň nesmí

být uzavření smlouvy (např. na službu)
podmiňováno poskytnutím souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Je však sa-
mozřejmé, že v závislosti na službě či vý-
robku bude správce muset zpracovávat
(bez souhlasu) určité množství osobních
údajů subjektu údajů právě pro účely pl-
nění smlouvy či plnění zákonem stanove-
né povinnosti.

Je souhlas odvolatelný?
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdy-
koli odvolat. Odvoláním není dotčena zá-
konnost zpracování vycházejícího ze sou-
hlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Je nutné si uvědomit, že souhlas byl dá-
ván k určitým účelům a odvolání souhla-
su nemusí vždy představovat pro správce
povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale
bude představovat pro správce pouze po-
vinnost přestat osobní údaje zpracovávat
pro určitý účel, ke kterému byl souhlas
udělen. Stejně tak i v případě, kdy správ-
ce použil souhlas pro případy, kdy mu
svědčí jiný právní důvod zpracování osob-
ních údajů, neznamená odvolání souhla-
su (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro
zpracování) povinnost osobní údaje zlikvi-
dovat či je přestat zpracovávat, např. po-
kud osobní údaje musí mít pro zákonem
stanovené účely.

Jak to bude se dřívějšími souhlasy za použitelnosti
obecného nařízení?
Obecné nařízení v recitálu 171 předpoklá-
dá přechod souhlasu, avšak s podmínkou,
že souhlas byl udělen způsobem a v sou-

ladu s podmínkami obecného nařízení. To
bude pro mnoho správců problematické,
jelikož jimi získávaný souhlas nebude spl-
ňovat podmínky stanovené v článku 7
obecného nařízení, například podmínku
odlišitelnosti souhlasu (souhlas nesmí být
neoddělitelnou součástí obchodních pod-
mínek) či podmínku nepodmiňovat poskyt-
nutí služby vyžadováním udělení souhla-
su se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů zveřejněných na internetu
Osobní údaje patří subjektům údajů a ty
musí v některých případech, zejména v
zákonem stanovených případech, strpět
jejich zveřejnění např. ve veřejném rejst-
říku. Osobní údaje ve veřejném rejstříku
jsou zveřejněny na základě zákona, jeli-
kož tak zákon stanoví (typicky např. živ-
nostenský rejstřík). Skutečnost, že je sta-
novena veřejnost rejstříku, neznamená,
že zveřejněné osobní údaje lze dále neo-
mezeně přebírat a zpracovávat, např. je-
jich dalším zveřejňováním a tím na nich
profitovat. Je nutné si uvědomit, že i další
zveřejňování údajů z veřejných rejstříků
je zpracováním osobních údajů a k tomu
musí správci svědčit právní důvod, tj. zá-
konem předpokládané oprávnění. Další
zveřejňování z veřejných rejstříků převza-
tých osobních údajů za použitelnosti obec-
ného je nařízení problematické, jelikož
správce bude muset využít některý z práv-
ních důvodů v článku 5 odst. 1 obecného
nařízení. Obdobně je to u osobních údajů,
které subjekty údajů dobrovolně zveřej-
ňují na internetu za určitým účelem. Ani
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tyto údaje, byť dobrovolně zveřejněné,
nelze bez dalšího zpracovávat, jelikož i v
tomto případě by správce měl absenci práv-
ního důvodu. Veřejnost údajů nikdy a pri-
ori neznamená možnost jejich dalšího bez-
mezného zpracovávání.

� Kapitola 4.
Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje)

Proč se rozlišují zvláštní kategorie osobních údajů
Některé osobní údaje jsou takového cha-
rakteru, že mohou subjekt údajů samy o
sobě poškodit ve společnosti, v zaměstná-
ní, ve škole či mohou zapříčinit jeho dis-
kriminaci. Z tohoto důvodu je taxativně
(úplným výčtem) vymezena skupina úda-
jů, které jsou považovány vůči subjektu
údajů za citlivé a jimž je poskytnuta zvý-
šená ochrana při jejich zpracování. Zvý-
šená ochrana se projevuje zejména ve sta-
novených zvláštních právních důvodech,
na základě kterých je lze zpracovávat, vá-
zanost některých institutů na jejich zpra-
cování, jako hlavní činnosti (např. posou-
zení vlivu, ustavení pověřence), důraz na
jejich zvýšené zabezpečení.

Jaké údaje spadají do zvláštní kategorie osobních údajů
Zvláštní kategorie osobních údajů jsou
takové osobní údaje, které vypovídají o
rasovém či etnickém původu, politických
názorech, náboženském vyznání či filozo-
fickém přesvědčení, členství v odborech,
zdravotním stavu či o sexuálním životě
nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za

zvláštní kategorii údajů jsou považovány
i genetické a biometrické údaje, které jsou
zpracovávány za účelem jedinečné identi-
fikace fyzické osoby. Jejich výčet je téměř
totožný s výčtem citlivých údajů v zákoně
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů, až na údaj o odsouzení za trestný čin,
který již nebude považován za zvláštní
kategorii osobních údajů, ale podmínky pro
zpracování osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných
činů mají zvláštní režim v článku 10 obec-
ného nařízení.

Lze zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávat?
Zvláštní kategorie osobních údajů lze zpra-
covávat pouze pokud:
– subjekt údajů udělil výslovný souhlas,
– zpracování je nezbytné pro plnění po-

vinností v oblasti pracovního práva, prá-
va sociálního zabezpečení a sociální
ochrany,

– zpracování je nutné pro ochranu život-
ně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné fyzické osoby v případě, že subjekt
údajů není fyzicky nebo právně způso-
bilý udělit souhlas,

– zpracování provádí v rámci svých opráv-
něných činností nadace, sdružení či jiný
neziskový subjekt, který sleduje politic-
ké, filozofické, náboženské nebo odbo-
rové cíle, za podmínky, že se zpracování
vztahuje pouze na současné nebo býva-
lé členy nebo na osoby, které s tímto
subjektem udržují pravidelné styky sou-
visející s jeho cíli, a že tyto osobní údaje
nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpří-

stupňovány mimo tento subjekt,
– zpracování se týká osobních údajů zjev-

ně zveřejněných subjektem údajů,
– zpracování je nezbytné pro určení, vý-

kon nebo obhajobu právních nároků
nebo při jednání soudů,

– zpracování je nezbytné z důvodu vý-
znamného veřejného zájmu,

– zpracování je nezbytné pro účely pre-
ventivního nebo pracovního lékařství,
pro posouzení pracovních schopností
zaměstnance, lékařské diagnostiky, po-
skytování zdravotní nebo sociální péče
atd.,

– zpracování je nezbytné z důvodu veřej-
ného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
jako je ochrana před vážnými přeshra-
ničními zdravotními hrozbami nebo za-
jištění bezpečnosti zdravotní péče, léči-
vých přípravků nebo zdravotnických pro-
středků,

– zpracování je nezbytné pro účely archi-
vace ve veřejném zájmu, pro účely vě-
deckého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely.

Velmi často bude zmocnění pro zpracová-
ní zvláštní kategorie osobních údajů ob-
saženo v příslušném právním předpise,
kterým se správce musí řídit nebo bude
vyplývat z oprávněné činnosti správce.

� Kapitola 5.
Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů jsou důležitým prv-
kem ochrany osobních údajů jako celku,
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jelikož subjekt údajů je často ve slabším
postavení než správce a tudíž vybalanco-
vávají vztah mezi ním a správcem. Sub-
jekt údajů má právo na to být informován
o zpracování jeho osobních údajů. Tím se
rozumí právo na určité informace o zpra-
cování jeho osobních údajů. Jde zejména
o informace o účelu zpracování, totožnos-
ti správce, o jeho oprávněných zájmech,
o příjemcích osobních údajů. V tomto pří-
padě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu
musí vůči subjektu údajů vyvinout správ-
ce, aby požadované informace stanovené
v obecném nařízení subjektu údajů posky-
tl, resp. zpřístupnil. Úplný výčet informa-
cí, které správce poskytuje při shromaž-
ďování osobních údajů, lze nalézt v člán-
cích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné
nařízení formálně rozlišuje poskytování
informací v případě, že osobní údaje jsou
získány od subjektu údajů, resp. nejsou
získány od subjektu údajů. Právo na in-
formování je ekvivalentem práva na in-
formace o zpracování stanoveném v § 11
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů. Mezi další práva subjektu úda-
jů, která jsou mnohdy založena na aktivi-
tě subjektu údajů, patří právo na přístup
k osobním údajům, právo na opravu (resp.
na doplnění), právo na výmaz, právo na
omezení zpracování, právo na přenositel-
nost údajů, právo vznést námitku a právo
nebýt předmětem automatizovaného indi-
viduálního rozhodování, včetně profilová-
ní.

Přístup k osobním údajům
Přístupem k osobním údajům se rozumí
právo subjektu údajů získat od správce
informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou
jeho osobní údaje zpracovávány a pokud
jsou zpracovávány, má subjekt údajů prá-
vo tyto osobní údaje získat a zároveň má
právo získat následující informace:
– účely zpracování,
– kategorie dotčených osobních údajů,
– příjemci nebo kategorie příjemců, kte-

rým osobní údaje byly nebo budou zpří-
stupněny,

– plánovaná doba, po kterou budou osob-
ní údaje uloženy,

– existence práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů, prá-
vo vznést námitku,

– právo podat stížnost u dozorového úřa-
du,

– veškeré dostupné informace o zdroji
osobních údajů, pokud nejsou získány od
subjektu údajů,

– skutečnost, že dochází k automatizova-
nému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné úda-
je nezpracovává, poskytuje se informace,
že osobní údaje tazatele nejsou předmě-
tem zpracování osobních údajů ze strany
správce. Jde o ekvivalent práva přístupu
k osobním údajům, stanoveném v § 12
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

Nepřesné údaje
Subjekt údajů má právo na opravu nepřes-
ných osobních údajů, které se ho týkají.

Neznamená to povinnost správce aktivně
vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu
v tom ani nebrání), ani to neznamená po-
vinnost správce např. každoročně požado-
vat po subjektu údajů aktualizaci jeho úda-
jů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že
správce zpracovává jeho nepřesné údaje,
upozorní jej na to. Je povinností správce,
pokud mu subjekt údajů oznámí, že poža-
duje opravu jeho osobních údajů, zabývat
se jeho žádostí.

Právo být zapomenut
Právo na výmaz (být zapomenut) předsta-
vuje v obecném nařízení jinými slovy vy-
jádřenou povinnost správce zlikvidovat
osobní údaje, pokud je splněna alespoň
jedna podmínka:
– osobní údaje již nejsou potřebné pro

účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány,

– subjekt údajů odvolá souhlas a neexis-
tuje žádný další právní důvod pro zpra-
cování,

– subjekt údajů vznese námitky proti zpra-
cování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování,

– osobní údaje byly zpracovány protipráv-
ně,

– osobní údaje musí být vymazány ke spl-
nění právní povinnosti,

– osobní údaje byly shromážděny v sou-
vislosti s nabídkou služeb informační
společnosti podle článku 8 odst. 1 obec-
ného nařízení.

Většina vyjmenovaných případů byla sou-
částí zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
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osobních údajů, nebo vyplývají z jeho pod-
staty.

Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je zcela nové prá-
vo subjektu údajů, jehož podstatou je
možnost za určitých podmínek získat osob-
ní údaje, které se ho týkají a jež správci
poskytl, ve strukturovaném, běžně pou-
žívaném a strojově čitelném formátu, a
právo předat tyto údaje jinému správci,
aniž by tomu původní správce bránil. Zá-
roveň má subjekt údajů, pokud požádá, i
právo na to, aby správce předal jeho osob-
ní údaje ve strukturovaném, běžně pou-
žívaném a strojově čitelném formátu ji-
nému správci, je-li to technicky provedi-
telné.
Společné podmínky k aplikaci práva na
přenositelnost jsou tyto:
– musí jít o zpracování založené na práv-

ním důvodu souhlasu či smlouvě,
– zpracování se provádí automatizovaně.
Výkonem práva na přenositelnost nesmí
být nepříznivě dotčena práva a svobody
jiných osob.
K právu na přenositelnost údajů byl ze
strany skupiny WP29 vydán výkladový
materiál dostupný zde: https://
w w w . u o o u . c z / a s s e t s / F i -
le.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28333.

Námitka proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se
jeho konkrétní situace právo kdykoli
vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které jsou zpracovávány na zákla-

dě právních důvodů:
– zpracování je nezbytné pro plnění úko-

lu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým
je správce pověřen,

– zpracování je nezbytné pro účely opráv-
něných zájmů příslušného správce či
třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává,
pokud neprokáže závažné oprávněné dů-
vody pro zpracování, které převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami subjektu
údajů, nebo pro určení, výkon nebo obha-
jobu právních nároků. Do jisté míry jde o
ekvivalent práva na vysvětlení dle § 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů. Námitku lze vznést i proti zpra-
cování osobních údajů pro účely přímého
marketingu nebo profilování. Pokud sub-
jekt údajů vznese námitku proti zpraco-
vání pro účely přímého marketingu, ne-
budou již osobní údaje pro tyto účely zpra-
covávány.

Právo subjektu údajů nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
rozhodování
Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že
nebude předmětem rozhodnutí založené-
ho výhradně na automatizovaném zpra-
cování, včetně profilování, které má pro
něho právní účinky nebo se ho obdobným
způsobem významně dotýká.
Automatizované rozhodování je přípustné
v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo
plnění smlouvy mezi subjektem údajů a
správcem, pokud je povoleno právem EU

nebo členským státem nebo pokud je za-
loženo na výslovném souhlasu subjektu
údajů. Nelze tak například automatizova-
ně pokutovat řidiče překročující rychlost,
aniž by pokutu nepřezkoumal člověk.
Nebo nelze automatizovaně odmítnout
žádost o úvěr, aniž by žádost nepřezkou-
mal člověk.
Zákaz automatizovaného individuálního
rozhodování byl stanoven i v § 11 odst. 6
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

Lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost
subjektu údajů
Pokud se jedná o žádost podle článků 15
až 22 obecného nařízení, musí být infor-
mace o přijatých opatřeních poskytnuta
bez zbytečného odkladu a v každém pří-
padě do jednoho měsíce od obdržení žá-
dosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech
prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být
subjekt údajů ze strany správce informo-
ván, včetně důvodů prodloužení.

Může si správce účtovat náklady v souvislosti s výkonem
nebo zneužitím práv subjektu údajů?
Zásadně platí, že informace podle článků
13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle
článku 15 až 22 a 34 obecného nařízení se
poskytují a činí bezplatně. Pouze v přípa-
dě, kdy jsou žádosti podané subjektem
údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměře-
né (zejména proto, že se opakují), může
správce buď uložit přiměřený poplatek,
nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou
nedůvodnost dokládá správce. Zde lze také
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hovořit o zneužití výkonu práv subjektu
údajů, kterým ale nelze a priori rozumět
výkon práv subjektu údajů. O zneužití prá-
va subjektem údajů jde zejména tehdy,
pokud se žádosti opakují a jsou zjevně
nedůvodné či nepřiměřené. V takovém
případě může správce uložit přiměřený
poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost
v souvislosti se zneužitím opět dokládá
správce.

� Kapitola 6.
Správce, zpracovatel

Odpovědnost správce
Správce odpovídá za dodržování povinností
kladených obecným nařízením. Zcela zá-
sadní je dodržování zásad zpracování, je-
jichž dodržování zároveň musí být správ-
ce schopen doložit. Základním nezbytným
předpokladem je existence řádného práv-
ního důvodu zpracování osobních údajů,
kterým správce musí disponovat, aby vů-
bec mohl osobní údaje zpracovávat. Záro-
veň je nutné osobní údaje dostatečně za-
bezpečit. Samozřejmostí však musí být
plnění i dalších povinností stanovených
obecným nařízením.

Společní správci
Nově obecné nařízení výslovně počítá i s
možností tzv. společných správců. Jde o
případ, kdy účel a prostředky zpracování
stanoví společně dva nebo více správců,
kteří si mezi sebou transparentním ujed-

náním vymezí své podíly na odpovědnosti
za plnění povinností.

Jak se různých správců dotýká obecné nařízení?
Každého správce se obecné nařízení dotý-
ká jiným způsobem, a to v závislosti na
aspektech zpracování, které provádí.
Tomu musí odpovídat i přípravy správce
na plnění požadavků obecného nařízení.
Přístup založený na riziku váže některé
povinnosti pouze na riziková či vysoce ri-
ziková zpracování, tudíž některé povinnos-
ti mnoho správců nebude muset plnit, za-
tímco na jiné správce budou dopadat více
méně všechny stanovené povinnosti. Kaž-
dý správce by si měl udělat vlastní analý-
zu zpracování, které provádí, čímž zjistí,
jaké eventuální povinnosti se na něj vzta-
hují. Součástí analýzy může být i vytipo-
vání slabých míst správce, např. v zabez-
pečení, či provedení revize právních dů-
vodů a jejich uvedení do souladu s pod-
mínkami obecného nařízení (např. pokud
správce využívá souhlas se zpracováním
osobních údajů, provést zhodnocení, zdali
udělené souhlasy budou použitelné i v
době účinnosti obecného nařízení). Pokud
správce řádně plnil povinnosti vyplývající
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, nemělo by obecné nařízení pro
něj představovat výrazný problém, se kte-
rým by si neporadil. Důležité též je neza-
pomenout na osvětu zaměstnanců.

Vztah správce – zpracovatel
Správce může ke zpracování osobních
údajů přibrat jiný subjekt, který pro něj

bude osobní údaje zpracovávat. Správce
by měl využít pouze takového zpracova-
tele, který s ohledem na povahu, kontext,
kategorii osobních údajů a jejich možnos-
tí, poskytuje dostatečné záruky vhodných
technických a organizačních opatření, tak
aby zpracování osobních údajů prostřed-
nictvím zpracovatele splňovalo požadavky
obecného nařízení a byla zajištěna ochra-
na práv subjektu údajů. Za tím účelem
musí být mezi správcem a zpracovatelem
uzavřena písemná smlouva, v níž je sta-
noven předmět a doba trvání zpracování,
povaha a účel zpracování, typ osobních
údajů a kategorie subjektů údajů, povin-
nosti a práva správce. Smlouva dále musí
zaručovat určité okolnosti zpracování – viz
článek 28 odst. 3 obecného nařízení. Není
nutné, aby se jednalo o samostatnou
smlouvu, požadované náležitosti lze za-
komponovat i do jiné smlouvy, kterou
správce se zpracovatelem uzavírá v rám-
ci například obchodního či jiného vztahu.
Správce se přizváním zpracovatele nezba-
vuje odpovědnosti za zpracování osobních
údajů.

Může zpracovatel zapojit do zpracování jiného
zpracovatele?
Jde o tzv. řetězení zpracovatelů, které není
a priori zakázáno, nicméně je nutné, aby
správce k tomuto dal písemné svolení
zpracovateli. Svolení může být dáno k
dalšímu konkrétnímu zpracovateli, nebo
může být dáno obecné svolení, v takovém
případě však zpracovatel musí správce in-
formovat o veškerých přijetích dalších
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zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Úče-
lem tak je, aby správce, který za zpraco-
vání osobních údajů primárně odpovídá,
věděl, které subjekty pro něj osobní úda-
je zpracovávají.

� Kapitola 7.
Zabezpečení osobních údajů

Jak musí správce zabezpečit osobní údaje
Správce musí přijmout s ohledem na po-
vahu, rozsah a účely zpracování technic-
ká a organizační opatření, aby zajistil a
byl schopen doložit, že zpracování je pro-
váděno v souladu s obecným nařízením.
Každý správce tak musí přijmout adekvát-
ní bezpečnostní opatření a u každého
správce takové opatření může být, právě
s ohledem na povahu, rozsah a účely zpra-
cování, odlišné. Jedním z prvků zabezpe-
čení osobních údajů je jejich pseudonymi-
zace nebo šifrování. Tyto prvky však ne-
jsou povinné. Jejich dobrovolné nasazení
však správci může přinést i zproštění
např. povinnosti ohlásit případ porušení
zabezpečení osobních údajů subjektu úda-
jů.

Porušení zabezpečení osobních údajů
Za porušení zabezpečení osobních údajů
se považuje porušení zabezpečení, které
vede k náhodnému nebo protiprávnímu
zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněné-
mu poskytnutí nebo zpřístupnění přená-
šených, uložených nebo jinak zpracováva-
ných osobních údajů. Pokud dojde k po-

rušení zabezpečení osobních údajů, měl
by správce zvážit, zdali nejde o okolnost,
kterou je nutné ohlásit dozorovému úřa-
du, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto
povinnosti nastanou tehdy, pokud poruše-
ní zabezpečení představuje riziko, resp.
vysoké riziko pro práva a svobody fyzic-
kých osob.

Kdy a co musí správce při bezpečnostním incidentu ohlásit
Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud dojde k porušení zabezpečení osob-
ních údajů, musí správce toto porušení bez
zbytenčého odkladu a pokud možno do 72
hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvě-
děl, ohlásit dozorovému úřadu (Úřadu pro
ochranu osobních údajů), ledaže je neprav-
děpodobné, že by toto porušení mělo za
následek riziko pro práva a svobody fyzic-
kých osob. Právě používání pseudonymi-
zace či šifrování může případné riziko zce-
la eliminovat a tudíž i zbavit správce nut-
nosti případ ohlásit dozorovému úřadu.
Vždy je však nutné míru rizika posoudit,
a to i v případě, že byla použita pseudony-
mizace či šifrování. V oznámení správce
subjektu údajů musí popsat povahu poru-
šení zabezpečení, přijatá opatření, prav-
děpodobné důsledky a též musí sdělit kon-
taktní údaje na pověřence pro ochranu
osobních údajů, byl-li ustaven. Pokud na-
stane porušení zabezpečení u zpracovate-
le, hlásí jej správci, pro kterého dotčené
osobní údaje zpracovává.

Kdy a co musí správce při bezpečnostním incidentu
oznámit subjektu údajů
V případě, že porušení zabezpečení před-
stavuje vysoké riziko pro práva a svobody
subjektu údajů, vzniká správci povinnost
zpravit o této události subjekt údajů.
Správce tak nemusí činit, pokud použil
předběžná opatření, která činí osobní úda-
je nečitelnými pro všechny neoprávněné
osoby (např. šifrování nebo unikly pseu-
donymizované údaje bez vazby na subjekt
údajů) či použil následná opatření, která
zajistí, že vysoké riziko se již pravděpo-
dobně neprojeví. Povinnost oznámit bez-
pečnostní incident subjektu údajů správci
nenastane ani tehdy, pokud by to vyžado-
valo nepřiměřené úsilí. V takovém přípa-
dě však musí být subjekty údajů informo-
vány stejně účinným způsobem pomocí
veřejného oznámení.

Určení rizika porušení zabezpečení
Při určování rizika porušení zabezpečení
je nutné vycházet zejména z kategorie
osobních údajů, které byly porušením za-
bezpečení dotčeny, charakteru porušení
zabezpečení a počtem dotčených subjek-
tů údajů. Vyšší riziko budou vždy předsta-
vovat zvláštní kategorie osobních údajů
(např. údaje o zdravotním stavu), případ-
ně údaje, jimiž lze způsobit subjektu úda-
jů újmu či zásah do jeho práv (např. únik
přihlašovacích údajů do elektronického
bankovnictví). Dalším rozhodným prvkem
může být i okolnost, zdali došlo k poruše-
ní zabezpečení úmyslně či nedbalostně,
přičemž úmyslný čin výrazně zvyšuje rizi-
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ko takového činu, jelikož osobní údaje byly
terčem útoku. Posouzení porušení zabez-
pečení se tak musí provést komplexně,
nikoli izolovaně a vyšlé riziko následně
určí eventuální povinnost oznámit poru-
šení zabezpečení Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů nebo i oznámit subjektu úda-
jů.

Musí být vždy osobní údaje u správce v šifrované nebo
pseudonymizované podobě?
Šifrování ani pseudonymizace nejsou vý-
slovnou podmínkou zpracování osobních
údajů. Jsou bezpečnostním prvkem, kte-
rý i v některých případech může správci
zlepšit jeho postavení v případě úniků
těchto údajů, jelikož v takovém případě
se na něj nemusí (v závislosti na případu,
neznamená to, že pokaždé) vztahovat po-
vinnost ohlašovat případ porušení zabez-
pečení osobních údajů dozorovému úřa-
du, resp. jej oznamovat subjektu údajů.
Vždy je však nutné míru rizika posoudit a
to i v případě, že byla použita pseudony-
mizace či šifrování. Lze proto doporučit
správcům, jejichž povaha zpracování osob-
ních údajů jim to umožňuje, uchovávat
(zpracovávat) údaje v šifrované či pseudo-
nymizované podobě, k čemuž i obecné
nařízení nabádá.

� Kapitola 8.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kdo musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřence musí jmenovat správce a zpra-

covatel pokud:
– zpracování provádí orgán veřejné moci

či veřejný subjekt s výjimkou soudů jed-
najících v rámci svých soudních pravo-
mocí,

– hlavní činnosti spočívají v operacích
zpracování, které kvůli své povaze, své-
mu rozsahu nebo svým účelům vyžadu-
jí rozsáhlé pravidelné a systematické
monitorování subjektů údajů,

– hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém
zpracování zvláštních kategorií osobních
údajů a osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech.

Skupina podniků může jmenovat jediné-
ho pověřence, avšak musí být pro každý
podnik snadno dosažitelný.

Musí mít svého pověřence každá obec?
Vzhledem k tomu, že obec lze považovat
za orgán veřejné moci, resp. veřejný sub-
jekt ve smyslu článku 37 odst. 1 písm. a)
obecného nařízení, formálně na ní dopa-
dá povinnost jmenovat pověřence. Úřad
však není toho názoru, že by každá obec
musela mít svého vlastního samostatné-
ho pověřence, ale je možné, aby pro urči-
tý počet obcí vykonával činnost pověřen-
ce např. pověřenec vyššího územně samo-
správného celku či se několik obcí dohod-
lo a najaly si vlastního pověřence. S tím-
to ostatně počítá i obecné nařízení, které
umožňuje pro více správců, kteří jsou or-
gánem veřejné moci či veřejným subjek-
tem, jmenovat jednoho pověřence.

Musí být pověřenec organizačně podřízen přímo vedení
organizace?
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
musí být přímo podřízen vrcholovým řídí-
cím pracovníkům správce nebo zpracova-
tele. Nejde však o podmínku organizační,
tj. že pověřence musí řídit přímo vedení
organizace, ale jde o podmínku, aby pově-
řenec měl přímý přístup k vedení organi-
zace, tj. aby při předávání informací vede-
ní organizace nebyl mezi pověřencem a
vedením další mezičlánek a pověřenec se
tak na vedení organizace mohl kdykoli
obrátit v záležitostech ochrany osobních
údajů.

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Mezi úkoly pověřence patří především po-
skytování informací a poradenství správ-
ci či zpracovateli, včetně zaměstnanců,
kteří se na zpracování podílejí. Pověřenec
dále monitoruje soulad zpracování s obec-
ným nařízením a dalšími předpisy. Pově-
řenec poskytuje na vyžádání poradenství,
pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů. Nedílnou součástí výko-
nu funkce pověřence je dále spolupráce s
Úřadem pro ochranu osobních údajů a
působení jako kontaktní místo.

Jaké vzdělání má mít pověřenec pro ochranu osobních údajů
Obecné nařízení nestanovuje přesné po-
žadavky na vzdělání pověřence ve smyslu
akademických titulů. Pověřenec musí být
osoba disponující profesními kvalitami a
odbornou znalostí práva a praxe v oblasti
ochrany osobních údajů a musí dostateč-
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ně ovládat obecné nařízení. Každému
správci může vyhovovat pověřenec s ji-
ným vzděláním (např. právní vzdělání ver-
sus technické).

Musí být pověřenec pro ochranu osobních údajů
certifikován?
Obecné nařízení nestanovuje certifikaci
pověřence jako předpoklad výkonu funk-
ce pověřence. Pověřenec certifikát mít
nemusí a správce může jako pověřence
vybrat i necertifikovanou osobu, která
disponuje dostatečným právním povědo-
mím o ochraně osobních údajů a obecném
nařízení. Do budoucna není vyloučen
vznik subjektů, které se „certifikace“ po-
věřenců chopí, nicméně využití certifika-
ce pověřence bude na dobrovolné bázi, a
to jak ze strany pověřence, tak ze strany
správce, který nemá povinnost vybírat
certifikovaného pověřence.

Může poskytnout pověřence i právnická osoba např. jako
službu?
Obecné nařízení tuto možnost nevyluču-
je, resp. umožňuje i jeho fungování na
základě smlouvy o poskytování služeb.
Vždy však musí být, v případě, že pově-
řence jako službu poskytuje právnická
osoba, určena konkrétní fyzická osoba,
která pověřence bude vykonávat. Při uva-
žování o využití služby pověřence by měl
správce vzít v úvahu i to, že pověřencem
by měla být osoba, která zpracování osob-
ních údajů u správce detailně pozná a pou-
ze tak dokáže identifikovat případná rizi-
ková místa či slabiny, což u najatého po-

věřence být nemusí. Také je vhodné zvá-
žit konkurenční hledisko, kdy jeden po-
skytovatel pověřence může poskytovat
stejného pověřence i pro konkurenta a
hrozí tak i vyzrazení know-how.

� Kapitola 9.
Předávání osobních údajů do jiných zemí

Předávání osobních údajů do zemí EU
Platí zásada, že volný pohyb osobních úda-
jů v Evropské unii není z důvodu ochrany
fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů omezen ani zakázán.
Tuto premisu však nelze považovat za
právní důvod k předávání osobních údajů
jakémukoli správci či kdykoli. Možnost
předávat osobní údaje bez omezení v Ev-
ropské unii se týká institucionálního za-
bezpečení, tj. je vyjádřeno to, že v zemích
Evropské unie platí stejný vysoký stan-
dard právního rámce ochrany osobních
údajů při jejich zpracování a není tak nut-
né zajišťovat jejich institucionální bezpeč-
nost. K samotnému předání jinému správ-
ci musí mít správce právní důvod, jelikož
i předání je jednou z činností zpracování.
Právní důvod musí mít správce i tehdy,
pokud předává osobní údaje do země mimo
Evropskou unii, kdy ještě navíc musí být
splněny podmínky pro předání osobních
údajů i z hlediska jejich institucionálního
zabezpečení.

Předávání osobních údajů mimo země EU
Pokud správce chce předat jinému správ-

ci osobní údaje do země mimo Evropskou
unii, musí k tomu mít nejen právní důvod
(viz článek 6 odst. 1 obecného nařízení),
ale zároveň musí být zajištěna jejich insti-
tucionální ochrana, tj. nelze (až na výjim-
ky) předávat osobní údaje do zemí, kde
není zajištěna dostatečná právní ochrana
osobních údajů, resp. správce nepřijal in-
strumenty, které tuto ochranu při předá-
vání zajistí. Možnosti předávání jsou ná-
sledující:
– předání založené na rozhodnutí o odpo-

vídající ochraně,
– předání založené na vhodných zárukách,
– závazná podniková pravidla,
– výjimky pro specifické situace, kdy ne-

lze aplikovat jeden ze tří shora uvede-
ných bodů.

Předáním založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Komise může rozhodnout, že konkrétní
země zajišťuje odpovídající úroveň ochra-
ny osobních údajů. V takovém případě se
nevyžaduje zvláštní povolení a předání
osobních údajů nejsou kladeny žádné ad-
ministrativní překážky. Tato rozhodnutí
jsou k dispozici na https://www.uoou.cz/
prehled-pripadu-predavani-osobnich-uda-
ju-do-zahranici-u-nichz-neni-nutne-zadat-
u r a d - o - p o v o l e n i / d s - 1 6 4 9 / a r -
chiv=0&p1=1633 v bodě 3.

Předáváním založené na vhodných zárukách
Pokud neexistuje rozhodnutí Komise o od-
povídající ochraně osobních údajů v dané
zemi, mohou být osobní údaje do třetí
země předány, pouze pokud přijímající
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správce poskytl vhodné záruky a za pod-
mínky, že jsou k dispozici vymahatelná prá-
va subjektu údajů a účinná právní ochra-
na subjektu údajů.

Závazná podniková pravidla
Závazná podniková pravidla je koncepce
ochrany osobních údajů, kterou dodržuje
správce nebo zpracovatel usazen na úze-
mí členského státu při jednorázových
nebo souborných předáních osobních úda-
jů správci nebo zpracovateli v jedné nebo
více třetích zemích v rámci skupiny pod-
niků nebo uskupení vykonávající společ-
nou hospodářskou činnost. Jde tak o pra-
vidla platící uvnitř správců, tvořících sku-
pinu podniků nebo uskupení podniků vy-
konávajících společnou hospodářskou čin-
nost.

� Kapitola 10.
Sankce, pokuty

Podmínky pro ukládání pokut
Ukládání správních pokut musí být účin-
né, přiměřené, ale zároveň odrazující.
Správní pokuty se ukládají podle okolností
každého jednotlivého případu, a to kro-
mě či namísto opatření uvedených v čl.
58 odst. 2 písm. a) až h) a j) obecného na-
řízení. Podstatné tedy je, že nikoli za kaž-
dé porušení obecného nařízení musí být
udělena pokuta, ale správce může být
například nejprve upozorněn, že zamýš-
lené operace zpracování pravděpodobně
porušují obecné nařízení, nebo může být

správci, jehož operace zpracování poruši-
ly obecné nařízení, uděleno napomenutí
nebo mu může být nařízeno, aby vyhověl
žádosti subjektu údajů. Správci může být
mezi dalšími též nařízeno uvést zpraco-
vání do souladu s obecným nařízením atd.
Není tak pravdou, že za každé porušení
obecného nařízení bude uložena správní
pokuta.

Výše pokut
V souvislosti s obecným nařízením je čas-
to skloňována výše pokut, kterou lze za
porušení udělit. Výše pokut je rozdělena
do dvou skupin dle porušení, jakého se
správce dopustil. Pokutu lze udělit buď do
výše 10 000 000 EUR (nebo až do 2 % cel-
kového ročního celosvětového obratu, jde-
li o podnik) nebo do výše 20 000 000 EUR
(nebo až do 4 % celkového ročního celo-
světového obratu, jde-li o podnik). Rozdě-
lení do dvou skupin odráží důležitost po-
rušených povinností, kdy ve skupině s
vyšší sazbou jsou povinnosti, u jejichž po-
rušení je očekávána vyšší intenzita zása-
hu do práva na ochranu osobních údajů,
které obecné nařízení zajišťuje. Do nižší
sazby spadá např. porušení ustanovení
týkajících se záznamů o činnostech zpra-
cování či posouzení vlivu na ochranu osob-
ních údajů, zatímco do vyšší sazby jsou
například zahrnuta porušení povinností
upravujících zásady a zákonnost zpraco-
vání, podmínky souhlasu se zpracováním
osobních údajů, podmínky zpracování
zvláštních kategorií osobních údajů a prá-
va subjektu údajů.

Polehčující či přitěžující okolnosti při ukládání pokut
Polehčující a přitěžující okolnosti jsou vy-
jmenovány v čl. 83 odst. 2 písm. a) až k)
obecného nařízení. Brána v úvahu bude
zejména povaha, závažnost a délka trvá-
ní porušení s přihlédnutím k povaze, roz-
sahu a účelu zpracování, kategorií údajů
a počtu dotčených subjektů údajů, zda se
jednalo o úmyslné či nedbalostní poruše-
ní, kroky podniknuté správcem a spolu-
práce s Úřadem pro ochranu osobních
údajů atd. Viz úplný výčet okolností, kte-
ré se při rozhodování o výši pokuty zo-
hledňují.

Jak může postupovat subjekt údajů, pokud mu vznikla
v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů škoda?
Pokud vznikla subjektu údajů hmotná či
nehmotná újma v důsledku porušení obec-
ného nařízení ze strany správce či zpra-
covatele, má právo na úhradu újmy. Nej-
častěji to bude znamenat obrátit se přímo
s žádostí o náhradu na správce či zpraco-
vatele, a pokud ten nebude dobrovolně
plnit, bude se subjekt údajů muset obrátit
na soud.
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Definice pojmů jsou obsaženy v článku 4 odst. 1 obecného nařízení. V tomto informačním
boxu naleznete ty nejdůležitější.

� GDPR
Anglická zkratka za General Data Protection Regulation se používá jako stručný název
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Obecné nařízení
představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25.
května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu
údajů (fyzických osob).

� Osobní údaj
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifiká-
tor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem osobní údaj nebyl
oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů de facto změněn.

� Zpracování osobních údajů
Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáž-
dění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhle-
dání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřa-
zení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracování ve smyslu obecného naříze-
ní však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je
nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za
určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji
způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje
zpracovávají ve smyslu definice zpracování. Pojem zpracování má stejný význam, jako měl
v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

� Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická
osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou
být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost
na údaje o zesnulých osobách. Definice s totožným obsahem byla zahrnuta již v zákoně č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

� Správce
Správcem je subjekt (nerozhoduje jaké právní formy), který určuje účely a prostředky zpraco-
vání osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává
pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale
může je zpracovávat i pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto
zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob. Správcem
může být jakýkoli subjekt. Správcem může být i fyzická osoba, pokud zpracovává osobní
údaje způsobem, že tento způsob již vylučuje uplatnění výjimky osobní či domácí činnosti,
resp. pokud nejde o nakládání s osobními údaji, které ještě nesplňuje definici jejich zpracování.
Pojem správce nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů změněn.

� Zpracovatel
Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji
zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od
správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové
zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl
zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem
pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem, nikoli osobních údajů, které
zpracovává pro účely, které se jej přímo dotýkají (např. je správcem při zpracování osobních
údajů vlastních zaměstnanců). Stejně jako u správce, ani u zpracovatele není určující jeho
právní forma. Pojem zpracovatel nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů změněn.

� DPO
Anglická zkratka za Data Protection Officer, česky pověřenec na ochranu osobních údajů.
Obecné nařízení stanovuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který
má na starosti sledování souladu zpracování osobních údajů a dodržování principů GDPR.
Měl by provádět interní audity, proškolovat zaměstnance. Pověřence musí jmenovat orgán
veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních
pravomocí); správci a zpracovatelé, jejichž hlavní činnost spočívá v operacích zpracování,

MALÝ SLOVNÍK POJMŮ
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které vyžadují rozsáhlé pravidelné monitorování subjektů údajů; správci a zpracovatelé,
jejichž hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování údajů zvláštních kategorií a osobních
údajů týkajících se trestní problematiky nebo provozovatelé webových služeb, kteří profilují
uživatele na základě behaviorálního marketingu. Pověřenec může být jmenován interně nebo
je možné, aby plnil své úkoly externě na základě smlouvy. Pověřenec by měl být jmenován
na základě svých profesních kvalit, zejména na základě praxe v oblasti auditů bezpečnosti
dat.

� Hlavní činnosti
Za hlavní činnosti lze považovat klíčové operace směřující k dosažení cílů správce nebo
zpracovatele. Sem také patří veškeré aktivity, kde zpracování dat je nedílnou součástí
činnosti správce nebo zpracovatele. Například zpracování zdravotních dat, jako jsou zdravot-
ní záznamy pacienta, by mělo být považováno za jednu z hlavních činností v nemocnicích a
ty tak musí jmenovat pověřence. Na druhé straně, všechny organizace vykonávají určité
podpůrné činnosti, kupříkladu vyplácení zaměstnanců nebo standardní podporu výpočetní a
informační techniky. Jde o nezbytné funkce podporující hlavní činnost nebo podnikání organi-
zace. Byť nutné nebo podstatné, jsou tyto činnosti považovány spíše za pomocné funkce,
než za klíčovou aktivitu [viz obecné nařízení článek 37, odst. 1, písm. b) a c)].

� Rozsáhlé zpracování
Obecné nařízení nedefinuje pojem rozsáhlé zpracování. Skupina WP29 doporučuje při určo-
vání, zda zpracování je rozsáhlé, vzít v úvahu zejména následující faktory:
– počet dotčených subjektů údajů – buď v absolutním vyjádření nebo podílem na relevantní
populaci,
– objem zpracovávaných dat a/nebo rozsah datových položek,
– doba trvání nebo nepřetržitost zpracovatelské činnosti,
– územní rozsah zpracovatelské činnosti.
Příklady rozsáhlého zpracování:
– zpracování údajů o pacientech v rámci běžné činnosti nemocnice,
– zpracování cestovních dat jednotlivců používajících městskou hromadnou dopravu (např.
sledování prostřednictvím čipové tramvajenky),
– zpracování údajů o aktuální zeměpisné poloze zákazníků mezinárodních řetězců rychlého
občerstvení pro statistické účely zpracovatelem zaměřeným na tuto činnost,
– zpracování zákaznických dat v rámci běžné obchodní činnosti pojišťovny nebo banky,
– zpracování osobních údajů vyhledávačem pro potřeby behaviorální reklamy,
– zpracování dat (o obsahu, provozních, lokalizačních) poskytovatelem telefonních a interne-
tových služeb.

Příklady zpracování, která nejsou rozsáhlá:
– zpracování údajů o pacientech jednotlivým lékařem,
– zpracování osobních údajů týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů indivi-
duálním právníkem
[viz obecné nařízení článek 37, odst. 1, písm. b) a c)].

� Profilování
Jde o formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k
hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru
nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotní-
ho stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo
pohybu. Byť je profilování nově definováno, nejde de facto o žádnou novinku, jelikož k
profilování dochází i v současné době. Profilování není a priori zákonem o ochraně osobních
údajů či obecným nařízením zakázáno. Je však důležité, aby se dělo v předvídaných přípa-
dech a na základě stanovených pravidel. Profilování je běžné např. ve finančních službách,
kdy finanční subjekty profilují např. klienta žádajícího o hypotéku, u kterého hodnotí schopnost
splácet.

� Záznamy o činnostech zpracování
Záznamy o činnostech zpracování představují do jisté míry náhradu za oznamovací povin-
nost, která byla obecným nařízením zrušena (toto zrušení automaticky dopadá i do tuzemské
legislativy). Správce a zpracovatel, pokud se na ně nevztahuje výjimka z povinnosti vést
záznamy o činnostech zpracování, jsou povinni vést záznamy s určitými informacemi. Tyto
záznamy následně umožní správci prokázat soulad zpracování s obecným nařízením. Povin-
nost vést záznamy o činnostech zpracování nedoléhá na podnik nebo organizaci zaměstná-
vající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje
riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje
zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních
věcech.

� Porušení zabezpečení osobních údajů
Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo
zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pokud
dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, měl by správce zvážit, zdali nejde o okolnost,
kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto povinnosti
nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva
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a svobody fyzických osob. Pro hlášení je stanovena lhůta 72 hodin. Správce by měl předem
vypracovat vhodné plány, které budou určené k řešení případů porušení zabezpečení osob-
ních údajů. Měl by zřídit kontaktní místo pro všechny osoby ohlašující incident, díky čemuž
bude schopen zajistit, aby na porušení bylo reagováno rychle a účinně. Ohlašovací povinnost
nedopadá na všechna porušení. Správce nemusí ohlašovat dozorovému úřadu ani subjektu
údajů takové porušení, které nepředstavuje riziko pro práva a svobody dotčených fyzických
osob, porušení, které nemá nepříznivý dopad nebo neohrozí soukromí dotčených fyzických
osob. Např. se jedná o situace, kdy jsou data dostatečně zabezpečena a neoprávněná osoba
je nemůže přečíst, protože byla provedena jejich psedonymizace nebo šifrování. Nebo třeba
v případě, kdy byla data zaslána známému a spolehlivému příjemci omylem a příjemce se
zaručí, že zpřístupněné údaje již nevlastní a vymazal je. Správce má povinnost dokumentovat
veškeré případy porušení, tedy i takové, které nepředstavují riziko pro práva a svobody

dotčeného subjektu údajů, a tedy nepodléhají ohlašovací povinnosti. Správce musí hlásit
porušení zabezpečení až v případě, kdy dané porušení představuje riziko pro dotčené fyzické
osoby. Při ohlášení se musí popsat povaha případu porušení a jméno a kontaktní údaje
pověřence nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace. Dále se
popíší pravděpodobné důsledky porušení a opatření, která správce přijal nebo navrhuje s cílem
vyřešit a minimalizovat důsledky porušení. Pokud zpracovatel zjistí takovéto porušení zabez-
pečení, ohlásí to neprodleně správci. Pokud existuje vysoké riziko pro práva dotčených osob,
je v obecném nařízení stanovena ohlašovací povinnost nejen vůči dozorovému úřadu, ale i
povinnost oznámit takovou skutečnost dotčeným subjektům. Typicky by se jednalo například
o zcizení klientské databáze v nezašifrované podobě, obsahující identifikační údaje, rodné
číslo, číslo účtu, přístupové údaje, uživatelské jméno, zákaznické číslo nebo zdravotní stav.
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Desatero zpracování pro správce je zestručněním základních pravidel ochrany osobních
údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní
jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji.

� 1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě
či se souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy
či morálkou.

� 2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze základních  důvodů
(právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povin-
ností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě souhla-
su dotčené osoby.

� 3. Každý, kdo shromažduje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně
vymezit (stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr – účel zpracování údajů.

� 4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být vždy
přiměřené účelu zpracování.

� 5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou

DESATERO ZPRACOVÁNÍ PRO SPRÁVCE odchýlit. Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít jasný zákonný podklad, takové
zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.

� 6. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit
organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

� 7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno férově, korektně
a transparentně. Informace o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné,
jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci.

� 8. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Správci mohou volit různé přimě-
řené prostředky zpracování, v případě moderních technologií jsou však povinni zvážit nová
rizika i dopady do soukromí jednotlivců. Zejména musí uvážit důvodnost a oprávněnost
každého sdílení či zveřejnění negativních či jinak citlivých údajů.

� 9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat. Delší dobu
uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní
statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).

� 10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů,
kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen
za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se
subjektem údajů.
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Deset otázek a odpovědí popisuje typické situace, které denně nastávají v praxi malých
firem. Obecné nařízení na ně dopadá prakticky stejně jako na velké podniky. Přesto tu jsou
jistá specifika. Jak nepřijít do konfliktu s obecným nařízením, zůstat klidně spát a přitom si
nezkomplikovat život nadměrnou administrativou?

� 1. Živnostník - drobný podnikatel bez zaměstnanců shromažďuje o svých zákaznících -
odběratelích (soukromých osobách i firmách) údaje pouze v rámci vedení daňové evidence
podle daňových zákonů a občanského zákoníku - tedy údaje nutné pro vystavování faktur,
podávání přiznání k DPH, kontrolního hlášení apod. Účetní program má nainstalovaný na
svém počítači, který má připojený k internetu a používá ho jen on sám. Počítač není chráněný
heslem. Musí nějak se nějak přizpůsobovat novému nařízení? A co když počítač půjčí na dva
dny externí účetní, aby mu účetnictví zkontrolovala a zpracovala daňové přiznání?
Živnostník musí počítač odpovídajícím způsobem zabezpečit a plnit legislativní požadavky
obecného nařízení. To souvisí s provedením inventury osobních údajů, posouzením rizikovosti
zpracování a dalšími úkony (viz dále). Rozhodně lze doporučit instalaci antivirového programu
a firewallu, pokud na počítači chybí. Doporučuje se také šifrovat pevný disk, zejména pokud
to operační systém umí. Počítač by v žádném případě neměl umožnit přihlášení bez znalosti
přihlašovacích údajů. Půjčí-li živnostník počítač (anebo jen údaje z něj) účetní, měl by s ní mít
uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, stejně jako např. s externím IT specialistou. Externisté
by měli být na GDPR rovněž připraveni a ve smlouvě s nimi by na to mělo být pamatováno.

� 2. Tentýž živnostník vystavuje faktury v bezplatném programu na internetu (např. faktura-
ce-zdarma.cz). Přístup má chráněný jménem a heslem. Je situace odlišná?
Živnostník by si měl od provozovatele programu vyžádat tzv. „prohlášení“ a lze více než
doporučit uzavření zpracovatelské smlouvy. Předpokládá se, že provozovatel webové aplika-
ce bude též na GDPR připraven a bude schopen to doložit. Jinak se živnostník vystavuje
riziku. Důležité také je nemít jednoduchá (slabá) hesla pro přihlášení se do internetové
aplikace. A pokud heslo je silné, tak ho zase nemít například nalepené na monitoru.

� 3. Tentýž živnostník z příkladů 1 a 2 rozesílá občas svým dřívějším zákazníkům e-mailem
nabídky svých produktů a služeb. Musí získat jejich souhlas?
Záleží na tom, zda jde o nabídky obdobných výrobků a služeb. Prodá-li živnostník klientovi
mobilní telefon, může mu s klidným svědomím zaslat nabídku na nákup nového modelu či
třeba nabíječky. Chce-li ovšem zákazníkovi nabídnout například pojištění proti krádeži mobilu,
tam je již potřeba souhlas.

DESATERO PRO ŽIVNOSTNÍKY A MALÉ FIRMY

� 4. Živnostník z příkladu 3 rozesílá navíc informace o nabídce svých produktů a služeb e-
mailem na adresy získané z veřejné databáze. Získané údaje si sám třídí podle oborů,
poštovních směrovacích čísel apod. Může za to být postižen, když nemá souhlas adresátů,
ale pokud se některý ohradí, z databáze ho vymaže? A co když měl údaje uložené na flash
disku, který ztratil?
Zasílání marketingových sdělení bez souhlasu je možné jen na základě tzv. „zákaznické
výjimky“, což souvisí se zasíláním obdobných nabídek příjemcům, kde již existuje zákaznický
vztah. V případě uvedeném zde již nejde o zákaznický vztah, rozesílání je tak v rozporu se
zákonem. Dále je třeba mít na mysli, že ani veřejně přístupné údaje není dovoleno dále
zveřejňovat. Dojde-li ke ztrátě osobních údajů, je třeba toto do 72 hodin od zjištění ohlásit na
ÚOOÚ, představuje-li ztráta riziko pro práva a svobody dotčených subjektů údajů. Ty je
nezbytné informovat v případě vysokého rizika. Živnostník může postupovat i tak, že nahlásí
dozorovému úřadu všechna porušení zabezpečení osobních údajů. Tento postup je vhodný
zejména v případě, kdy není schopen posoudit úroveň rizika pro subjekty údajů. Je tak více
než důležité zpracovávat jen takové údaje, k nimž je živnostník schopen doložit oprávněnost
zpracování. A je více než vhodné mít například flash disk s daty zašifrovaný. Zkusme se vžít
do role dozorového orgánu: jaká asi bude sankce, když ztratím zašifrovaný disk (bude-li
vůbec nějaká) a jaká sankce nejspíš přijde, ztratím-li nezašifrovaný disk...

� 5. Živnostník z příkladu 4 si navíc koupil od jiné firmy databázi kontaktů na jiné podnika-
tele, kteří by se mohli stát jeho odběrateli. Může jejich data bez omezení používat pro
telefonický nebo mailový marketing? Musí při mailovém oslovení nejprve získat výslovný
souhlas se zasláním obchodního sdělení nebo jen stačí umožnit vyslovit nesouhlas s další
nabídkou?
Zde je podstatné, jakým způsobem původní firma získala souhlasy. Např. pracovní portály při
registraci upozorňují, že osobní údaje mohou být poskytnuty i dalším subjektům, například
personálním agenturám. V drtivé většině případů je nicméně použití takové databáze právně
problematické a bez souhlasu se zasláním obchodního sdělení se podnikatel neobejde,
minimálně v případě zasílání e-mailových nabídek. Původní podnikatel by měl určitě doložit,
že získal souhlasy osob s dalším šířením osobních údajů, jinak se živnostník vystavuje riziku
postihu.

� 6. Živnostník z příkladů 1 - 5 provozuje malý e-shop (např. s mobilními telefony, autodíly,
oblečením). E-shop si vytvořil sám na platformě, která za několik tisíc ročně umožňuje
vzdálenou správu, systém sám automaticky vytváří registrace zákazníků, na základě objed-
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návek vytváří jejich potvrzování, která automaticky odesílá zpět. Údaje k objednávkám jsou
přístupné na webu pod jménem a heslem. Je třeba nějaké zvláštní přizpůsobení se novému
nařízení při provozu e-shopu?
Podnikatel musí upravit zásady zpracování osobních údajů a podmínky e-shopu, aby byly v
souladu s obecným nařízením. Doporučuje se, aby to byly dva různé dokumenty. Zároveň je
třeba umožnit klientům dokončit objednávku i bez souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Souhlas také nesmí být „předzaškrtnutý“, vždy je nutná aktivní součinnost zákazníka (v
tomto případě zaškrtnutí). Pokud klient souhlas neposkytne, má podnikatel i přesto oprávně-
ný zájem osobní údaje zpracovávat minimálně za účelem vystavení faktury a zasláním zboží
klientovi (musí tedy vědět, komu vystavit fakturu a kam zboží zaslat). Technické přizpůsobení
e-shopu většinou provede provozovatel platformy, je nicméně v zájmu živnostníka, aby jej
kontaktoval a ujistil se, že e-shop bude po technické i legislativní stránce vyhovovat. Seriózní
e-shopová platforma většinou poskytne součinnost i při úpravě podmínek. Velmi důležité je,
podobně jako v otázce 2, nemít pro přístup na e-shop jednoduchá (slabá) hesla. A pokud heslo
je silné, opět platí: nemít ho například nalepené na monitoru (tj. dostupné komukoliv, kdo se u
daného počítače nachomýtne).

� 7. Zákazníci e-shopu z předchozího příkladu vyslovili v minulosti při objednávkách zaškrt-
nutím příslušného políčka souhlas se zasíláním informací v budoucnu. Platí tento souhlas i
nadále?
Souhlas platí, byl-li poskytnut v souladu s dosud platným zákonem o ochraně osobních údajů
a neodporuje-li způsob udělení souhlasu podmínkám obecného nařízení. Pokud tomu tak není,
je třeba získat souhlas znovu, anebo využít tzv. „zákaznickou výjimku“, viz výše otázka 3.

� 8. Živnostník z výše uvedených příkladů má několik zaměstnanců, kteří mají přístup k
účetnictví, mailové schránce, databázím kontaktů, e-shopu apod. Musí tyto zaměstnance

nějak proškolit a v jakém rozsahu za ně nese odpovědnost?
Zaměstnance je třeba proškolit a hlavně zajistit, aby měli přístup jen k takovým údajům, které
pro svou práci opravdu potřebují. V každé firmě je ale vždy hlavní odpovědnost na statutárním
orgánu, tj. na podnikateli.

� 9. Vztahují se výše uvedené zásady také například na malé společnosti s ručením
omezeným, které mají pouze jednatele případně jen několik zaměstnanců?
Určitě ano. Živnostník i firma se na podmínky GDPR musí připravit po legislativní i technické
stránce stejně. GDPR je z 60 % legislativa a ze 40 % IT záležitost.

� 10. V jaké typické situaci by měl drobný živnostník nebo malá firma - právnická osoba
oslovit preventivně odborného konzultanta na GDPR, aby se neprohřešili proti novému
nařízení?
Podnikatel by měl odborného konzultanta oslovit v případě, že si není jistý, zda je na příchod
GDPR správně připraven. Typicky, používá-li ve svém obchodě kamerový systém se zázna-
mem, tak je možné, že spadá pod přísnější část nařízení o GDPR, ačkoliv jde jinak o docela
malou firmu. Je třeba si uvědomit, že obecné nařízení se dotýká všech firem, nikoliv jen těch
velkých. I malý živnostník může svého zaměstnance například poslat na nějaké školení a
školitel bude potřebovat osobní údaje zaměstnance, aby mohl vystavit certifikát apod. Takže
i malý živnostník bude potřebovat upravit pracovní a jiné smlouvy.

� Důležitá rada na závěr: Nebojte se specialisty na GDPR oslovit. Nemusí jít vždy o
provedení kompletního GDPR auditu, často stačí jen domluvit si konzultaci, při které speci-
alista posoudí aplikovaná opatření a navrhne další postup. Nenechte GDPR konzultanty, aby
se příliš „rozjeli“, požadujte jen minimum pro splnění zákonné povinnosti. Nepřipravujete se na
získání ISO 27001 certifikace, chcete jen vyhovět požadavkům obecného nařízení!
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Časté dotazy, které jsou adresovány Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně změn v
některých tradičních institutech ochrany osobních údajů, se týkají situací, kdy je zákazníkům
při sjednávání služeb a podepisování smluv předkládána k podpisu papírová dokumentace,
jejíž součástí je vynucovaný (automatický) souhlas se zpracováním osobních údajů.
Obecné nařízení ve svém článku 7 podrobně stanovuje pravidla pro získání, udělení a využití
souhlasu, zejména:
– srozumitelnost – vyjádření souhlasu musí být srozumitelné a od ostatních závazků a jiných
skutečností odlišitelné,
– dobrovolnost – každý poskytuje svůj souhlas dobrovolně a každý může svůj souhlas
odvolat.
Právní úprava souhlasu tedy vylučuje praxi, kdy mnoho správců souhlas automaticky zahr-
nuje do smluvního ujednání, od kterého se fyzická osoba nemůže odchýlit. Souhlas se
zpracováním osobních údajů nemůže být považován za nezbytnou podmínku ani za právní
titul pro zpracování osobních údajů v rámci poskytování služby či koupě zboží. Souhlas lze
tedy využít pouze pro jiná, další zpracování, nad rámec poskytování služby či koupě zboží. Z

UDĚLIT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE MOŽNOST,
NIKOLIV POVINNOST

Ani nové nařízení GDPR, ani unijní regulace soukromí a elektronických komunikací nevyža-
duje veřejnou WiFi síť (například v restauracích nebo hotelích) zabezpečit, tj. zaheslovat.
Ochrana soukromí totiž vychází z oprávnění na informační sebeurčení subjektu údajů. Osobní
údaje patří subjektu údajů a je primárně na jeho svobodném rozhodnutí, komu je poskytne.
Výjimky stanoví právní předpis. Je tedy na každém člověku, zda se rozhodne používat cizí
nezaheslovanou síť – je to na jeho vůli.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že přenos dat se řídí GDPR toliko podpůrně. Primární
regulací je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a
elektronických komunikacích), která byla do českého právního řádu transponována zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti). V současné době probíhá v EU jednání o nahrazení směrnice o soukromí a

MÝTY O VEŘEJNÝCH SÍTÍCH WIFI V SOUVISLOSTI S OBECNÝM NAŘÍZENÍM GDPR

pohledu obecného nařízení bude platný jen takový souhlas, který byl shromážděn transpa-
rentním způsobem, a dotčená osoba jej udělila svobodně. Za neplatný je nutno naopak
považovat každý souhlas, kdy byl zákazník při získání služby či výrobku nucen zároveň
souhlasit se zpracováním osobních údajů (např. souhlasem zakomponovaným v obchodních
podmínkách). Pokud správci osobních údajů sbírají nové souhlasy ke zpracování osobních
údajů, musí sběr provádět korektně a transparentně a sběr odůvodnit konkrétním účelem, pro
který chtějí údaje zpracovat. V žádném případě nelze vyžadovat souhlas, coby nezbytnou
podmínku pro další poskytování služby (např. pro potřeby smluvních partnerů, nebo udělení
souhlasu vyžaduje nová legislativa dle GDPR). Stejně tak není možné vzbuzovat v subjek-
tech údajů pocit, že souhlas musí udělit, resp. že jej musí dát někdy v budoucnu. Úřad pro
ochranu osobních údajů proto doporučuje každému zákazníkovi, který je požádán o udělení
souhlasu a o podpis příslušné listiny, aby se pečlivě seznámil s konkrétním účelem, pro který
má souhlas poskytnout. Při sjednávání služby a podpisu listin pak v žádném případě není
nutno se o udělení či odmítnutí souhlasu rozhodnout ihned, neboť se nejedná o formalitu
nezbytnou k poskytnutí vlastní služby či plnění smlouvy.

elektronických komunikacích novým nařízením. Provozovatel wi-fi sítě přirozeně ví o každém
jejím uživateli, protože zná MAC adresu zařízení k ní připojeného. Filtrace datových zpráv
provozovatelem WiFi sítě na poplašnou zprávu nebo nelegální obsah je naopak těžký delikt –
porušení listovního tajemství.
Dalším mýtem je konstrukce trestněprávního spolupachatelství. Na rozdíl od přestupkového
práva je trestněprávní odpovědnost postavena vždy výlučně na zavinění. To zde ale pojmově
nepřipadá v úvahu.
A konečně výše pokuty. Porušení povinností při provozu WiFi sítě se řídí českými právními
předpisy, do budoucna nařízením o soukromí a elektronických komunikacích. Ale ani u
trestání podle GDPR v drtivé většině případů nehrozí pokuta „až dvacet milionů eur“, jak se
někdy mylně uvádí. V právním státě musí být totiž výše pokuty přiměřená deliktu (článek 83
odst. 1 GDPR). A to u nezabezpečení hotelové WiFi sítě, i kdyby to snad měl být delikt
(ačkoliv není) není 20 000 000 EUR, nýbrž o pět řádů, tj. 100 000x, méně.
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� Omyl první
Odkazování na obecné nařízení jako na směrnici
Ačkoli někdy je nepřesné označení neškodné, nelze rezignovat na uvádění správné formy
právního předpisu, který bude nově upravovat právní rámec ochrany osobních údajů. Základ-
ním důvodem pro korektní označování nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů,
který k 25. květnu 2018 v převážné části hmotné úpravy nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je působnost evropských předpisů
daná právě již druhovým označením předpisu. Obecně platí – byť s dílčími odchylkami – že
nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné a naopak
směrnice jako právní akt stanovující cíl, který musí všechny členské státy EU splnit, pone-
chává na členských státech, jak formulují vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou.
Obecné nařízení je ale příkladem nařízení, které současně poskytuje členským státům určitý
prostor ke stanovení vlastních pravidel, včetně přesnějšího určení některých podmínek.
Odkazovat na obecné nařízení jako na směrnici o ochraně osobních údajů je nejen nesprávné,
ale může být nevhodně zavádějící i proto, že současně s ním byla přijata opravdu také
směrnice o ochraně osobních údajů, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/
680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí
Rady 2008/977/SVV, zkráceně neoficiálně nazývaná trestněprávní směrnice o ochraně osob-
ních údajů. Odlišnost je ve věcné působnosti obou předpisů, jež souhrnně vytvářejí nový
rámec ochrany osobních údajů v Evropské unii; působnost směrnice 2016/680 zahrnuje
výhradně zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

� Omyl druhý
Označování obecného nařízení za revoluci v právech subjektu údajů
a v povinnostech správců
Označování obecného nařízení jako právního aktu EU spouštějícího revoluci mělo svůj smysl
v době jeho přípravy a oficiálního projednávání, jež započalo v roce 2012 a skončilo v roce
2016. Silné výrazy upoutávaly pozornost a do určité míry zpřehledňovaly objemný text. Po
skončení vyjednávání je na místě zůstat v mezích přijaté úpravy a používat přiměřené
hodnotící výrazy, a to i tam, kde původní cíle byly ambicióznější.
Skutečnost je taková, že jedním ze základních znaků ochrany osobních údajů podle obecné-

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).DESATERO OMYLŮ O GDPR

ho nařízení je kontinuita – nařízení navazuje ve sledovaných cílech a obsahových zásadách
zpracování a ochrany osobních údajů na směrnici 95/46/ES a sleduje překonání stávající
roztříštěnosti v provádění ochrany osobních údajů v Unii soudržným a jednotným uplatňová-
ním pravidel ochrany osobních údajů. Z jednoduchého porovnání obsahu obecného nařízení a
směrnice 95/46/ES je zřejmé, že jsou používány stejné definice klíčových pojmů (osobní
údaj, subjekt údajů, zpracování – čl. 2 směrnice 95/46/ES a čl. 4 obecného nařízení) a
obdobně formulované, obsahově velmi blízké, zásady zpracování (čl. 5 a 6 obecného nařízení
a čl. 6 a 7 směrnice 95/46/ES). Pravidla pro ty, kdo osobní údaje zpracovávají, tedy správce
a zpracovatele, jsou podrobnější a vesměs přesnější než ve výrazně stručnější směrnici 95/
46/ES a zákoně o ochraně osobních údajů. Správcům jsou ukládány některé nové povinnosti
– ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a ohlašování
téhož dotčeným subjektům údajů a pro určité správce též povinnost jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů (viz bod č. 5 níže). Oproti současné obecné formulaci povinností při
zabezpečení zpracování v § 13 zákona o ochraně osobních údajů jsou v obecném nařízení
akcentovány „technické prostředky“ a jmenovitě určené technologie – pseudonymizace a
šifrování, obnova dostupnosti, pravidelné testování a hodnocení účinnosti zavedených opat-
ření.  Podstatné je i to, že ve všech povinnostech správců a zpracovatelů se promítají
konstrukční zásady záměrné a standardní ochrany a přístupu založeného na riziku, které se
uplatňují rovněž současně – např. v povinnosti posuzovat vliv jednotlivých zpracování na
ochranu osobních údajů.
Také práva těch, jejichž osobní údaje musí být chráněny, tedy subjektu údajů podle směrnice
95/46/ES jsou zachována a nově upravena podrobněji, s tím, že jedinou skutečnou novinkou
je právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 obecného nařízení. Jako novinka v právech
subjektu údajů je ovšem v České republice prezentováno právo na výmaz podle článku 17
obecného nařízení, často pod alternativním názvem „právo být zapomenut“. Novinka v ochra-
ně osobních údajů v členských státech EU to není; toto právo existuje podle čl. 14 směrnice
95/46/ES a v českém právním řádu je nalezneme v zákoně o ochraně osobních údajů od jeho
schválení v roce 2000. Svého práva podle § 21 odst. 1 a 2 subjekty údajů v České republice
běžně využívají.

� Omyl třetí
Rozšiřuje se definice osobního údaje
Nejčastěji se toto tvrzení objevuje v podobě, že osobními údaji dosud jsou pouze údaje
identifikační, popř. přímo identifikující subjekt údajů. Někdy se změna dokládá na rozsudku
Soudního dvora Evropské unie, v němž Soudní dvůr konstatoval, že dynamická IP adresa
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představuje osobní údaj ve smyslu směrnice 95/46/ES. Právě tento rozsudek však je dokla-
dem toho, že osobní údaje nejsou omezeny na údaje přímo identifikující nějaký subjekt údajů
ani dnes. Obecné nařízení definuje osobní údaj jako veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Právní definice osobních údajů nemůže být výčtová, protože počet druhů osobních údajů je
přirozeně neuzavřený a osobní údaje vznikají neomezeně nejen jako hodnoty vztažené k
novým a novým konkrétním subjektům údajů, ale také s novými technologiemi zpracování
osobních údajů, jako jsou např. právě internetové technologie. IP adresa je osobním údajem
vždy, když se vztahuje k určené nebo určitelné osobě, ne od doby vynesení rozsudku
Soudního dvora EU, ale od prvního použití IP adresy v provozu. GDPR již také nemá
podmínku systematičnosti zpracování osobních údajů.

� Omyl čtvrtý
Je lepší mít paušální souhlas subjektu údajů, než se zabývat jednotlivými zákonnými
důvody
Takové doporučení vychází z nepochopení a nedocenění souhlasu subjektu údajů. Souhlas
fyzické osoby, jejíž osobní údaje hodlá správce zpracovávat, je klíčovým institutem evropské-
ho modelu ochrany osobních údajů od samých počátků, nelze jej však uplatňovat tam, kde
platí jiné právní tituly zpracování (s nimiž nelze souhlas zaměňovat), např. sjednávání a plnění
smluv, plnění povinností či ochrana práv a právem chráněných zájmů. V obecném nařízení je
udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů jednou ze
šesti právních podmínek zákonnosti zpracování (jeho právním základem) a nařízení výslovně
upravuje podmínky jeho získání. Ve srovnání se současným stavem (před přijetím nového
aplikačního zákona) v České republice přináší obecné nařízení formální změnu v tom, že
souhlas je rovnocenný pěti dalším právním důvodům/titulům, zatímco dnes je alespoň dle
textu zákona důvodem/titulem základním a všechny ostatní jsou formálně zakotveny jako
výjimky, na něž se zpravidla hledí tak, že mají být vykládány co nejúžeji. Optické srovnání
významu uznávaných právních důvodů neznamená snížení váhy souhlasu dotčeného subjek-
tu údajů; jedním ze základních projevů toho je, že souhlas se zpracováním se skutečně
uplatní jen tam, kde mohou být naplněny jeho základní znaky, totiž svobodnost a informova-
nost. Souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat.
Případné paušální získávání souhlasu subjektu údajů pro veškerá zpracování, která správce
bude provádět k různým účelům, by tak bylo v rozporu hned s několika ustanoveními
obecného nařízení – počínaje povinností shromažďovat osobní údaje pro určité, výslovně
vyjádřené a legitimní účely, přes zásadu transparentnosti vůči subjektu údajů a konče svobod-
ností souhlasu ve vztahu k smluvním vztahům správce a subjektu údajů.

� Omyl pátý
Šifrování je povinné
Obecné nařízení neukládá povinnost použít pro zabezpečení zpracování některé specifické
opatření. Naopak, při stanovení povinnosti správce a zpracovatele zabezpečit osobní údaje,
se obecné nařízení výslovně dovolává ohledu na stav techniky, náklady na přijetí a provedení
jednotlivých technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, povaze,
rozsahu, kontextu a účelům samotného zpracování a také k pravděpodobným rizikům pro
práva a svobody, jež s sebou zpracování nese. Vlastní povinnost pak zahrnuje zavedení
vhodných technických a organizačních opatření a začlenění do zpracování nezbytných záruk,
a to jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době vlastního zpracování. Šifrování
je uvedeno jako jedno z vhodných opatření („případně včetně … šifrování osobních údajů“).
Při posuzování úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování,
jako náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění osob-
ních údajů a neoprávněný přístup k takovým údajům.

� Omyl šestý
Každý, popř. téměř každý správce musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jedním ze nových nástrojů ochrany osobních údajů,
které obecné nařízení zavádí. Správce je povinen jmenovat pověřence, ovšem pouze za
splnění jedné ze tří podmínek. Těmi jsou:
- zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v
rámci svých soudních pravomocí;
- hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své
povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické
monitorování subjektů údajů;
- hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních
kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
V jiných případech správce ani zpracovatel povinnost jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů nemají; jinými slovy, správci provádějící jiná zpracování nemusejí jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů.

� Omyl sedmý
Pověřenec musí mít osvědčení (certifikát)
Povinností, kterou správci obecné nařízení ve vztahu k pověřenci pro ochranu osobních údajů
ukládá, je pověřence jmenovat a učinit to na základě profesních kvalit jmenované osoby,
zejména na základě jejích odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů
a schopnosti plnit úkoly dále pověřenci uložené samotným obecným nařízením. Žádná speci-
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fická forma ověření nebo prokázání profesních kvalit stanovena není, tedy ani forma externě
získaného osvědčení. Obecné nařízení ani nedává prostor k tomu, aby formu ověření kvalit
nebo nějaké další parametry kvalifikace a osobní způsobilosti stanovily prováděcím předpi-
sem buď Komise (EU) nebo členský stát. Poté, co je pověřenec správcem nebo zpracova-
telem jmenován, musí mu ten, kdo ho jmenoval a u koho pověřenec pro ochranu osobních
údajů působí, kromě jiného poskytovat zdroje nezbytné k udržování jeho odborných znalostí.
Je samozřejmé, že u správce, u něhož část zpracování osobních údajů probíhá v režimu
ochrany utajovaných informací, musí pověřenec splňovat podmínky stanovené příslušnými
právními předpisy.

� Omyl osmý
Obecné nařízení klade na pověřence pro ochranu osobních údajů vysoké, obtížně
splnitelné nároky
Obecné nařízení ukládá tomu, kdo jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, nepříliš
určitou povinnost – učinit tak na základě profesních kvalit jmenované osoby, jež dále vyme-
zuje jako „zejména na základě [jejích] odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany
osobních údajů a [její] schopnosti plnit úkoly stanovené [tímto nařízením].“ Jak povinnosti
spojené se jmenováním pověřence a jeho fungováním u správce nebo zpracovatele chápat,
podrobněji vysvětlují mj. vodítka Pracovní skupiny podle čl. 29 směrnice 95/46/ES k funkci
pověřence pro ochranu osobních údajů, zpřístupněná v originálním anglickém znění a neofici-
álním českém překladu v aktuální verzi na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na
různých komerčních školeních i v médiích se požadavky na osoby připadající v úvahu jako
budoucí pověřenci zdůrazňují a někdy – sice „měkce“, ale přesto – zveličují nebo zintenzivňují.
U některých správců a zpracovatelů vzniká dojem, že vhodného kandidáta nelze v současné
době získat. Obecně existuje několik cest k nalezení správného pověřence, včetně sdílení
osoby pověřence u správců, u nichž k výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
postačuje pouze část fondu pracovní doby i využití externí služby pověřence pro ochranu
osobních údajů, popř. služby externí podpory pověřence pro ochranu osobních údajů. Výklad
nároků je tak výhradním úkolem jmenujícího správce nebo zpracovatele, stejně tak jako trvalá
podpora činnosti pověřence poskytováním zdrojů a prostředků nutných k výkonu jeho funkce.

� Omyl devátý
Správce nemůže pověřenci pro ochranu osobních údajů ukládat úkoly
Tak tomu není; tvrzení vychází z posunutí významu omezující podmínky, že správce a
zpracovatel jsou povinni zajistit, aby pověřenec nedostával žádné pokyny týkající se výkonu

úkolů, které mu ukládá obecné nařízení, a že není v souvislosti s plněním těchto svých úkolů
propuštěn nebo sankcionován. Úkoly může správce nebo zpracovatel samozřejmě ukládat, a
to dokonce i jiné úkoly a povinnosti než ty, které stanoví obecné nařízení a které přímo s
obecným nařízením souvisejí, např. podílet se na testování, posuzování a hodnocení opatření
k zabezpečení osobních údajů u správce. Právě pro tyto další úkoly a povinnosti je stanovena
omezující podmínka, že žádné z nich nesmí vést ke střetu zájmů pověřence.

� Omyl desátý
Nově hrozí správcům a zpracovatelům pokuty dle obratu
Obecné nařízení stanoví, že za jakékoliv porušení obecného nařízení by měly být uloženy
sankce včetně správních pokut, a to vedle nebo místo opatření uložených dozorovým úřa-
dem. Zatímco v některých členských státech včetně České republiky dozorové úřady pokuty
ukládají, v jiných členských státech EU (např. Dánsko) tomu tak dosud není. Horní hranice
správních pokut, které ukládá Úřad pro ochranu osobních údajů, je v současné době 10 000
000 Kč, přičemž v minulosti (do 31. prosince 2004) dosahovala dvojnásobku. Nejvyšší dosud
uložená pokuta za zjištěné a prokázané porušení povinností, za které se pokuty ukládají,
nedosáhla ani polovinu sazby. Horní hranice pokut je nová, ale jak je opakovaně v preambuli
k obecnému nařízení uváděno, pokuty mají být v každém jednotlivém případě účinné, přimě-
řené a odrazující. Obecné nařízení současně respektuje zásady správního trestání, včetně
kritérií pro stanovení výše pokut i podmínek pro určení odpovědnosti i vyvinění se (z trestu).
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OPAKOVÁNÍ
Odlišnost obecného nařízení od tuzemského zákona
Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná, není proto třeba je do právního řádu členského státu transponovat. Pokud jde o stanovení práv a povinností, není mezi nařízením
a zákonem rozdíl, oba dva právní předpisy přímo stanovují práva a povinnosti. Jistou zvláštností nařízení oproti zákonu je jeho rozsáhlá preambule, která obsahuje tzv. recitály – ustanovení
předcházející vlastnímu textu, která jsou v některých případech výkladem nařízení či do jisté míry důvodovou zprávou k některým ustanovením vlastního textu nařízení. Celý právní rámec
pak bude dotvořen adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který byl v době uzávěrky této publikace teprve připravován. Podrobnější informace k tomuto zákonu naleznete v
bezplatném aktualizačním servisu (viz obálka publikace) nebo servisním webu www.gdpr365.info.

�����
Je souhlas odvolatelný?
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvo-
láním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Je nutné si
uvědomit, že souhlas byl dáván k určitým účelům a odvolání
souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost
osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce
pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý
účel, ke kterému byl souhlas udělen. Stejně tak i v případě,
kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný
právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolá-
ní souhlasu (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro zpracová-
ní) povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracová-
vat např., pokud osobní údaje musí mít pro zákonem stano-
vené účely.

�����
Je možné zpracovávat osobní údaje zveřejněné na interne-
tu?
Osobní údaje patří subjektům údajů a ty musí v některých
případech, zejména v zákonem stanovených případech, str-
pět jejich zveřejnění např. ve veřejném rejstříku. Osobní údaje
ve veřejném rejstříku jsou zveřejněny na základě zákona
(typicky např. živnostenský rejstřík). Skutečnost, že je sta-
novena veřejnost rejstříku, ovšem neznamená, že zveřejně-
né osobní údaje lze dále neomezeně přebírat a zpracovávat,
např. jejich dalším zveřejňováním a tím na nich profitovat. Je

nutné si uvědomit, že i další zveřejňování údajů z veřejných
rejstříků je zpracováním osobních údajů a k tomu musí správ-
ci svědčit právní důvod, tj. obecným nařízením předpokláda-
né oprávnění (právní důvody viz článek 5 odst. 1 obecného
nařízení. Obdobná situace je i u osobních údajů, které subjek-
ty údajů dobrovolně zveřejňují na internetu za určitým úče-
lem. Ani tyto údaje, byť jsou dobrovolně zveřejněné, nelze
bez dalšího zpracovávat, jelikož i v tomto případě by správce
měl absenci právního důvodu. Veřejnost údajů nikdy a priori
neznamená možnost jejich dalšího bezmezného zpracovává-
ní.

�����
Na jakých zásadách je obecné nařízení postaveno?
Hlavní zásady lze shrnout takto:
– zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí
zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho práv-
ního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
– omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro
určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány nesluči-
telným způsobem s těmito účely,
– minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a
relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
– přesnost – osobní údaje musí být přesné,
– omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve
formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou
dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
– integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpeče-

ní osobních údajů.
Jednotlivé zásady jsou rozvinuty v článku 5 odst. 1 obecného
nařízení.  Vymezení, resp. dodržování těchto zásad, je pro
správce zásadní, nejen z toho důvodu, že to jsou de facto
zároveň povinnosti, ale i proto, že v článku 5 odst. 2 obecné-
ho nařízení je stanovena odpovědnost správce za jejich dodr-
žování a zároveň povinnost správce být schopen dodržování
těchto zásad (povinností) doložit. Jde o vyjádření tzv. principu
odpovědnosti správce. K prokazování souladu s těmito zása-
dami budou sloužit záznamy o činnostech zpracování a též
kodexy a osvědčení.

�����
Co je považováno za osobní údaje?
Za osobní údaje považuje obecné nařízení veškeré informace
vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě. Jde například o:
– jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, osobní
údaje dětí,
– fotografie, videozáznam, čísla identifikačních průkazů, rod-
né číslo, občanství,
– elektronický identifikátor, např. IP adresa, e-mail, poloha,
cookies,
– telefonní číslo, adresa trvalého i přechodného pobytu, pra-
covní adresa, další identifikační údaje vydané státem,
– rasová, náboženská příslušnost, etnický původ, kulturní
profil, politické názory, filozofické vyznání, členství v odbo-
rech atp.,
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– zdravotní údaje, sexuální orientace, genetické a biometric-
ké údaje,
– trestní delikty, pravomocné odsouzení.
Vyloučeny naopak jsou:
– anonymní údaje,
– údaje o zemřelých osobách,
– údaje získané pro potřeby osobní povahy, které nikde nebu-
deme sdílet.

�����
Zodpovědnost správce
Správce odpovídá za dodržování povinností kladených obec-
ným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracová-
ní. Jejich dodržování zároveň musí být správce schopen do-
ložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řád-
ného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým
správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpra-
covávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpe-
čit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností
stanovených obecným nařízením.

�����
Koho se obecné nařízení týká
Obecné nařízení je závazné pro všechny, kdo shromažďují
nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících ve
státech EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působí-
cích na evropském trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují
chování uživatelů například při využívání aplikací nebo webu.
Obecné nařízení usiluje o zvýšení bezpečnosti a důvěry ob-
čanů EU vůči správcům a zpracovávatelům jejich osobních
dat. Naopak se netýká občanů EU, kteří využívají data pouze
k osobní potřebě nebo pracují s anonymizovanými daty. Obec-
né nařízení je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo
zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včet-
ně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském
trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují chování uživatelů.

�����
Na jaké činnosti obecné nařízení nedopadá?
Z působnosti obecného nařízení jsou vyloučeny činnosti fy-
zické osoby [viz článek 2 odst. 2 písm. c)], při kterých jsou
zpracovávány osobní údaje výlučně pro osobní či domácí
činnost. Dále je z působnosti obecného nařízení vyloučeno
zpracování prováděné příslušnými orgány za účelem preven-
ce, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení. To je předmětem úpravy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za úče-
lem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných
činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. Jelikož
jde o směrnici, je nutné její provedení, které bude vesměs v
zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a též v
připracovaném zákoně o zpracování osobních údajů.

�����
Co znamená právo být zapomenut?
Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném
nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvido-
vat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány,
– subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další práv-
ní důvod pro zpracování,
– subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
– osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povin-
nosti,
– osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou
služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecné-
ho nařízení.

Většina vyjmenovaných případů byla součástí zákona č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo vyplývala z jeho
podstaty.

�����
Co když jsou údaje nepřesné?
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních úda-
jů, které se ho týkají. Neznamená to povinnost správce aktiv-
ně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrá-
ní), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně
požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se
subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřes-
né údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu
subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních
údajů, zabývat se jeho žádostí.

�����
Přístup k osobním údajům
Přístupem k osobním údajům rozumíme právo subjektu údajů
získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou
jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, má subjekt
údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo
získat následující informace:
– účely zpracování,
– kategorie dotčených osobních údajů,
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly
nebo budou zpřístupněny,
– plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
– existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz
osobních údajů, právo vznést námitku,
– právo podat stížnost u dozorového úřadu,
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud
nejsou získány od subjektu údajů,
– skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování.
Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává,
poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou před-
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mětem zpracování osobních údajů ze strany správce. Jde o
ekvivalent práva přístupu k osobním údajům, stanoveném v §
12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

�����
E-shopy
Měl by být odepřen přístup na web návštěvníkovi, který neod-
souhlasil sběr osobních údajů?
Subjekt údajů musí udělit jednoznačný a ničím nepodmíněný
souhlas. Pokud se ke zpracování osobních údajů takový sou-
hlas potřebuje a subjekt tento souhlas neudělí, nemůže to být
důvodem k odmítnutí poskytnout službu, pokud to samotná
služba nevyžaduje. Konkrétní příklad u e-shopu: pokud po-
skytnu jejímu provozovateli osobní údaje nezbytné k zakou-
pení výrobku, tak neudělení souhlasu k zasílaní marketingo-
vých mailů nemůže být důvodem odmítnutí samotného za-
koupení produktu.

�����
Pracovní skupina WP29
Pracovní skupina WP29 je složena z vedoucích zástupců
dozorových úřadů členských zemí Evropské unie. Může z
vlastního podnětu podat doporučení k jakékoli otázce týkající
se ochrany osob v souvislosti se zpracováním osobních úda-
jů. Výstupem známým veřejnosti tak jsou stanoviska a dopo-
ručení této skupiny, týkající se oblasti zpracování osobních
údajů či aktuálních témat. V souvislosti s obecným nařízením
nyní pracovní skupina WP29 vydává k jednotlivým institutům
obecného nařízení metodické materiály, které obsahují vodít-
ka pro správce a zpracovatele. Pracovní skupina WP29 na-
bytím použitelnosti Obecného nařízení bude transformována
na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Úkolem Sboru
bude především zajišťování jednotného uplatňování obecné-
ho nařízení a za tím účelem monitorovat jeho uplatňování a
vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy, a to i pro
některé stanovené oblasti a instituty obecného nařízení.

�����
Nároky na kvalifikaci pověřence
Pověřenec, ať už interní nebo externí musí být jmenován na
základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých
odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a
své schopnosti plnit úkoly. Potřebná úroveň odborných zna-
lostí by měla být určena v závislosti na prováděných zpraco-
vatelských operacích a požadované ochraně zpracováva-
ných osobních údajů. Pokud například je zpracovatelská čin-
nost zvláště složitá nebo je prováděna s velkým množstvím
citlivých údajů, bude pověřenec potřebovat znalosti a podpo-
ru na vyšší úrovni. Mezi důležité dovednosti a zkušenosti
patří (viz článek 37, odst. 5 obecného nařízení):
– znalost národního a unijního práva v oblasti ochrany dat a
praktické zkušenosti včetně hluboké znalosti obecného naří-
zení,
– znalost prováděných zpracovatelských operací,
– znalost informačních technologií a bezpečnosti dat,
– znalost dané oblasti podnikání a organizace,
– schopnost propagovat kulturu ochrany dat v organizaci.
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA

EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování
Evropské unie, a zejména na článek 16
této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního
aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského
hospodářského a sociálního výboru,(1)

s ohledem na stanovisko Výboru regio-
nů,(2)

v souladu s řádným legislativním postu-
pem,(3)

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů je základ-
ním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Lis-
tiny základních práv Evropské unie (dále
jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie (dále jen „Smlou-
va o fungování EU“) přiznávají každému
právo na ochranu osobních údajů, které
se jej týkají.

(2) Zásady a pravidla ochrany fyzických
osob v souvislosti se zpracováním jejich
osobních údajů by bez ohledu na jejich stát-
ní příslušnost nebo bydliště měly respek-
tovat jejich základní práva a svobody, ze-
jména právo na ochranu osobních údajů.
Cílem tohoto nařízení je přispět k dotvo-
ření prostoru svobody, bezpečnosti a prá-
va a hospodářské unie, k hospodářskému
a sociálnímu pokroku, k posílení a sblíže-
ní ekonomik v rámci vnitřního trhu a k
dobrým životním podmínkám fyzických
osob.
(3) Účelem směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 95/46/ES(4) je harmonizovat
právní předpisy o ochraně základních práv
a svobod fyzických osob v souvislosti s čin-
nostmi zpracování a zajistit volný pohyb
osobních údajů mezi členskými státy.
(4) Zpracování osobních údajů by mělo
sloužit lidem. Právo na ochranu osobních
údajů není právem absolutním; musí být
posuzováno v souvislosti se svou funkcí
ve společnosti a v souladu se zásadou pro-
porcionality musí být v rovnováze s další-
mi základními právy. Toto nařízení ctí
všechna základní práva a dodržuje svobo-
dy a zásady uznávané Listinou, jak jsou
zakotveny ve Smlouvách, zejména respek-
tování soukromého a rodinného života,
obydlí a komunikace, ochranu osobních
údajů, svobodu myšlení, svědomí a nábo-
ženského vyznání, svobodu projevu a in-

formací, svobodu podnikání, právo na účin-
nou právní ochranu a spravedlivý proces,
jakož i kulturní, náboženskou a jazyko-
vou rozmanitost.
(5) Hospodářská a sociální integrace vy-
plývající z fungování vnitřního trhu vedla
ke značnému nárůstu přeshraničních
toků osobních údajů. V celé Unii se zvýši-
la výměna osobních údajů mezi veřejný-
mi a soukromými aktéry, včetně fyzických
osob, sdružení a podniků. Právo Unie za-
vazuje vnitrostátní orgány členských stá-
tů ke spolupráci a výměně osobních úda-
jů, aby mohly plnit své povinnosti nebo
provádět úkoly jménem orgánu jiného
členského státu.
(6) Rychlý technologický rozvoj a globa-
lizace s sebou přinesly nové výzvy pro ob-
last ochrany osobních údajů. Rozsah shro-
mažďování a sdílení osobních údajů vý-
znamně vzrostl. Technologie umožňují jak
soukromým společnostem, tak orgánům
veřejné moci využívat při provádění jejich
činností osobní údaje v nebývalém rozsa-
hu. Fyzické osoby stále častěji své osobní
údaje zveřejňují, a to i v globálním měřít-
ku. Technologie změnily ekonomiku i spo-
lečenský život a měly by dále usnadňovat
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie
a předávání do třetích zemí a mezinárod-
ním organizacím a zároveň zajistit vyso-
kou úroveň ochrany osobních údajů.
(7) Tento vývoj vyžaduje pevný a soudrž-
nější rámec pro ochranu osobních údajů



37

DALŠÍ INFORMACE, REGISTRACE K AKTUALIZAČNÍMU SERVISU - www.gdpr365.info

v Unii, jenž by se opíral o důsledné vymá-
hání práva, a to s ohledem na nezbytnost
nastolit důvěru, která umožní rozvoj digi-
tální ekonomiky na celém vnitřním trhu.
Fyzické osoby by měly mít možnost kont-
rolovat své vlastní osobní údaje. Měla by
být posílena právní a praktická jistota fy-
zických osob, hospodářských subjektů a
orgánů veřejné moci.
(8) Stanoví-li toto nařízení upřesnění
nebo omezení svých pravidel právem člen-
ského státu, mohou členské státy začle-
nit do svého vnitrostátního práva prvky
tohoto nařízení, pokud je to nezbytné pro
účely soudržnosti a pro učinění vnitros-
tátních předpisů srozumitelnými pro oso-
by, na něž se vztahují.
(9) Ačkoliv cíle a zásady směrnice 95/46/
ES nadále platí, nezabránilo to roztříště-
nosti v provádění ochrany údajů v celé
Unii, právní nejistotě ani rozšířenému
pocitu veřejnosti, že v souvislosti s ochra-
nou fyzických osob existují značná rizika,
zejména pokud jde o činnosti prováděné
online. Rozdíly v úrovni ochrany práv a
svobod fyzických osob, zejména práva na
ochranu osobních údajů, v souvislosti se
zpracováním osobních údajů v členských
státech mohou bránit volnému pohybu
osobních údajů v rámci Unie. Tyto rozdí-
ly proto mohou být překážkou pro výkon
hospodářských činností na úrovni Unie,
mohou narušovat hospodářskou soutěž a
bránit orgánům veřejné moci ve výkonu
povinností, které jim ukládají právní před-
pisy Unie. Tato rozdílná úroveň ochrany
je způsobena rozdíly v provádění a uplat-

ňování směrnice 95/46/ES.
(10) S cílem zajistit soudržnou a vysokou
úroveň ochrany fyzických osob a odstra-
nit překážky bránící pohybu osobních úda-
jů v rámci Unie by měla být úroveň ochra-
ny práv a svobod fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním těchto údajů rovno-
cenná ve všech členských státech. V celé
Unii je třeba zajistit soudržné a jednotné
uplatňování pravidel ochrany základních
práv a svobod fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů. Pokud jde
o zpracování osobních údajů z důvodu spl-
nění právní povinnosti, provádění určité-
ho úkolu ve veřejném zájmu nebo při vý-
konu veřejné moci, kterým je pověřen
správce, měly by mít členské státy mož-
nost zachovat či zavést vnitrostátní před-
pisy za účelem dále konkretizovat uplat-
ňování pravidel tohoto nařízení. Ve spoje-
ní s obecnými a horizontálními právními
předpisy o ochraně údajů provádějícími
směrnici 95/46/ES existuje v členských
státech několik právních předpisů speci-
fických pro určitá odvětví v oblastech, ve
kterých je třeba přijmout konkrétnější
ustanovení. Toto nařízení rovněž posky-
tuje členským státům určitý prostor ke
stanovení vlastních pravidel, včetně pra-
videl pro zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů („citlivé osobní údaje“). V
tomto rozsahu nařízení nevylučuje, aby
právo členského státu stanovilo okolnos-
ti konkrétních situací, při nichž dochází
ke zpracování, včetně přesnějšího určení
podmínek, za nichž je zpracování osobních
údajů zákonné.

(11) Účinná ochrana osobních údajů v celé
Unii vyžaduje nejen posílení a podrobné
vymezení práv subjektů údajů a povinností
těch, kdo osobní údaje zpracovávají a o
jejich zpracování rozhodují, ale také rov-
nocenné pravomoci pro monitorování a
zajišťování souladu s pravidly ochrany
osobních údajů a rovnocenné sankce za
jejich porušování v členských státech.
(12) Ustanovení čl. 16 odst. 2 Smlouvy o
fungování EU zmocňuje Evropský parla-
ment a Radu ke stanovení pravidel o
ochraně fyzických osob při zpracování
osobních údajů a pravidel o volném pohy-
bu těchto údajů.
(13) Aby byla zajištěna jednotná úroveň
ochrany fyzických osob v celé Unii a za-
mezilo se rozdílům bránícím volnému po-
hybu osobních údajů v rámci vnitřního
trhu, je nezbytné přijmout nařízení, kte-
ré poskytne hospodářským subjektům,
včetně mikropodniků a malých a střed-
ních podniků, právní jistotu a transparent-
nost, které fyzickým osobám ve všech
členských státech zajistí stejnou úroveň
práv vymahatelných právními prostředky
a správcům a zpracovatelům uloží povin-
nosti a úkoly, které zajistí důsledné moni-
torování zpracování osobních údajů a rov-
nocenné sankce ve všech členských stá-
tech, jakož i účinnou spolupráci mezi do-
zorovými úřady jednotlivých členských
států. Řádné fungování vnitřního trhu vy-
žaduje, aby volný pohyb osobních údajů v
Unii nebyl z důvodů souvisejících s ochra-
nou fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů omezen ani za-
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kázán. Aby byla zohledněna specifická si-
tuace mikropodniků a malých a středních
podniků, obsahuje toto nařízení odchylku
pro organizace s méně než 250 zaměst-
nanci týkající se uchovávání údajů. Kro-
mě toho jsou orgány a instituce Unie,
členské státy a jejich dozorové úřady pod-
porovány v tom, aby specifické potřeby mi-
kropodniků a malých a středních podni-
ků zohledňovaly při uplatňování tohoto
nařízení. Pojem mikropodniky a malé a
střední podniky by měl vycházet z článku
2 přílohy doporučení Komise 2003/361/
ES.(5)

(14) Ochrana poskytovaná tímto naříze-
ním by se měla týkat zpracování osobních
údajů fyzických osob bez ohledu na jejich
státní příslušnost nebo bydliště. Toto na-
řízení se nevztahuje na zpracování osob-
ních údajů právnických osob, a zejména
podniků vytvořených jako právnické oso-
by, včetně názvu, právní formy a kontakt-
ních údajů právnické osoby.
(15) S cílem zabránit vzniku vážného rizi-
ka obcházení by ochrana fyzických osob
měla být technologicky neutrální a nezá-
vislá na použitých technologiích. Ochrana
fyzických osob by se měla vztahovat jak
na automatizované zpracování osobních
údajů, tak na manuální zpracování, pokud
jsou tyto údaje uloženy v evidenci nebo
do ní mají být vloženy. Záznamy nebo sou-
bory záznamů ani jejich titulní strany, kte-
ré nejsou uspořádány podle určených hle-
disek, by do oblasti působnosti tohoto na-
řízení spadat neměly.
(16) Toto nařízení se nevztahuje na otáz-

ky ochrany základních práv a svobod nebo
volného pohybu osobních údajů v souvis-
losti s činnostmi, které nespadají do pů-
sobnosti práva Unie, jako jsou činnosti
týkající se národní bezpečnosti. Toto na-
řízení se rovněž nevztahuje na zpracová-
ní osobních údajů členskými státy při vý-
konu činností v rámci společné zahranič-
ní a bezpečnostní politiky Unie.
(17) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 45/2001(6) se vztahuje na zpra-
cování osobních údajů orgány, instituce-
mi a jinými subjekty Unie. Nařízení (ES)
č. 45/2001 a další právní akty Unie týkají-
cí se takového zpracování osobních údajů
by měly být uzpůsobeny zásadám a pravi-
dlům zavedeným tímto nařízením a uplat-
ňovány s ohledem na toto nařízení. S cí-
lem zajistit pevný a soudržný rámec pro
ochranu osobních údajů na úrovni Unie
by po přijetí tohoto nařízení měly násle-
dovat nezbytné úpravy nařízení (ES) č. 45/
2001, aby bylo možné jej uplatňovat záro-
veň s tímto nařízením.
(18) Toto nařízení se nevztahuje na zpra-
cování osobních údajů fyzickou osobou v
rámci činnosti čistě osobní povahy nebo
činnosti prováděné výhradně v domácnos-
ti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s pro-
fesní nebo obchodní činností. Činnosti
osobní povahy nebo činnosti v domácnos-
ti by mohly zahrnovat korespondenci a
vedení adresářů nebo využívání sociálních
sítí a internetu v souvislosti s těmito čin-
nostmi. Toto nařízení se však vztahuje na
správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto
činnosti osobní povahy či činnosti v domác-

nosti poskytují prostředky pro zpracová-
ní osobních údajů.
(19) Ochrana fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů příslušný-
mi orgány za účelem předcházení trest-
ným činům nebo jejich vyšetřování, odha-
lování či stíhání nebo výkonu trestů, včet-
ně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení a volný po-
hyb těchto údajů jsou upraveny zvláštním
právním aktem Unie. Proto by se toto na-
řízení nemělo uplatňovat na činnosti zpra-
cování za těmito účely. Na osobní údaje
zpracovávané orgány veřejné moci podle
tohoto nařízení, pokud jsou používány za
těmito účely, by se však měl vztahovat kon-
krétnější právní akt Unie, totiž směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
680.(7) Členské státy mohou pověřit přísluš-
né orgány ve smyslu směrnice (EU) 2016/
680 i úkoly, které nemusí být nutně pro-
váděny za účelem předcházení trestným
činům a jejich vyšetřování, odhalování či
stíhání nebo výkonu trestů, včetně ochra-
ny před hrozbami pro veřejnou bezpečnost
a jejich předcházení, tak aby zpracování
osobních údajů pro tyto jiné účely v roz-
sahu, v němž náleží do působnosti práva
Unie, spadalo do oblasti působnosti toho-
to nařízení.
Pokud jde o zpracování osobních údajů
těmito příslušnými orgány pro účely spa-
dající do oblasti působnosti tohoto naříze-
ní, měly by mít členské státy možnost
ponechat v platnosti nebo zavést konkrét-
nější ustanovení, aby používání pravidel
tohoto nařízení přizpůsobily. Tato ustano-
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vení mohou přesněji určit konkrétní po-
žadavky na zpracování osobních údajů tě-
mito příslušnými orgány pro uvedené jiné
účely, s přihlédnutím k ústavní, organi-
zační a správní struktuře daného členské-
ho státu. Pokud zpracování osobních úda-
jů soukromými subjekty spadá do oblasti
působnosti tohoto nařízení, mělo by toto
nařízení členským státům umožnit, aby
za určitých podmínek zákonem omezily
některé povinnosti a práva, jestliže tako-
vé omezení představuje nezbytné a při-
měřené opatření v demokratické společ-
nosti na ochranu konkrétních důležitých
zájmů, včetně veřejné bezpečnosti a před-
cházení trestným činům a jejich vyšetřo-
vání, odhalování či stíhání nebo výkonu
trestů, včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.
To je relevantní například v rámci boje
proti praní peněz nebo činností forenzních
laboratoří.
(20) Toto nařízení se mimo jiné vztahuje
na činnost soudů a dalších justičních or-
gánů, a proto by právo Unie nebo člen-
ského státu mohlo stanovit operace a po-
stupy zpracování v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů soudy a dalšími jus-
tičními orgány. Pravomoc dozorových úřa-
dů by neměla zahrnovat zpracování osob-
ních údajů, pokud soudy jednají v rámci
svých soudních pravomocí, aby byla zajiš-
těna nezávislost soudnictví při plnění soud-
ních funkcí, včetně rozhodování. Dozor
nad takovými operacemi zpracování by
mělo být možné svěřit zvláštním subjek-
tům v rámci justičního systému členské-

ho státu, které by zejména měly zajistit
soulad s pravidly tohoto nařízení, posilo-
vat povědomí členů justičních orgánů o
jejich povinnostech podle tohoto nařízení
a zabývat se stížnostmi souvisejícími s ta-
kovými operacemi zpracování.
(21) Tímto nařízením není dotčeno uplat-
ňování směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/31/ES,(8) zejména pokud jde o
pravidla týkající se odpovědnosti poskyto-
vatelů zprostředkovatelských služeb uve-
dená v článcích 12 až 15 uvedené směrni-
ce. Cílem uvedené směrnice je přispět k
řádnému fungování vnitřního trhu tím, že
zajistí volný pohyb služeb informační spo-
lečnosti mezi členskými státy.
(22) Jakékoliv zpracování osobních údajů
v souvislosti s činnostmi provozovny správ-
ce nebo zpracovatele v Unii by mělo být
prováděno v souladu s tímto nařízením
bez ohledu na to, zda samotné zpracování
probíhá v Unii nebo mimo ni. Provozovna
předpokládá účinný a skutečný výkon čin-
nosti prostřednictvím stálého zařízení.
Právní forma této provozovny, ať již jde o
pobočku, nebo dceřinou společnost s právní
subjektivitou, není v tomto ohledu rozho-
dujícím faktorem.
(23) Aby bylo zajištěno, že fyzickým oso-
bám nebude odepřena ochrana, na niž mají
podle tohoto nařízení nárok, mělo by se
na zpracování osobních údajů subjektů
údajů nacházejících se v Unii uskutečně-
né správcem nebo zpracovatelem, jenž
není v Unii usazen, vztahovat toto naří-
zení, pokud činnosti zpracování souvisejí
s nabídkou zboží nebo služeb těmto sub-

jektům údajů bez ohledu na to, zda je spo-
jena s platbou. Aby se určilo, zda takový
správce nebo zpracovatel nabízí zboží
nebo služby subjektům údajů nacházejí-
cím se v Unii, je třeba zjistit, zda je zjev-
né, že má správce nebo zpracovatel v
úmyslu nabízet služby subjektům údajů v
jednom nebo více členských státech v
Unii. Zatímco pouhá dostupnost interne-
tových stránek správce, zpracovatele nebo
zprostředkovatele v Unii, e-mailové adre-
sy nebo jiných kontaktních údajů anebo
používání jazyka obecně používaného ve
třetí zemi, v níž je správce usazen, nepo-
stačuje ke zjištění tohoto úmyslu, mohly
by faktory, jako je používání jazyka nebo
měny obecně používaných v jednom nebo
více členských státech, spolu s možností
objednat zboží a služby v tomto jiném ja-
zyce nebo zmínky o zákaznících či uživa-
telích nacházejících se v Unii, být zjevným
dokladem toho, že správce má v úmyslu
nabízet zboží nebo služby subjektům úda-
jů v Unii.
(24) Na zpracování osobních údajů subjek-
tů údajů nacházejících se v Unii správcem
nebo zpracovatelem, který není v Unii
usazen, by se rovněž mělo vztahovat toto
nařízení, pokud souvisí s monitorováním
chování takových subjektů údajů v rozsa-
hu, v němž k tomuto chování dochází v
Unii. Aby se určilo, zda může být činnost
zpracování považována za monitorování
chování subjektu údajů, mělo by být zjiš-
těno, zda jsou fyzické osoby sledovány na
internetu, včetně případného následného
použití technik zpracování osobních úda-
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jů, které spočívají v profilování fyzické
osoby, zejména za účelem přijetí rozhod-
nutí, která se jí týkají, nebo za účelem
analýzy či odhadu jejích osobních prefe-
rencí, postojů a chování.
(25) Pokud se právo členského státu uplat-
ňuje na základě mezinárodního práva ve-
řejného, mělo by se toto nařízení vztaho-
vat také na správce, který není usazen v
Unii, například na diplomatické misi nebo
na konzulárním zastoupení členského stá-
tu.
(26) Zásady ochrany údajů by se měly
uplatňovat na všechny informace týkající
se identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osoby. Osobní údaje, na něž byla
uplatněna pseudonymizace a jež by moh-
ly být přiřazeny fyzické osobě na základě
dodatečných informací, by měly být pova-
žovány za informace o identifikovatelné
fyzické osobě. Při určování, zda je fyzická
osoba identifikovatelná, by se mělo při-
hlédnout ke všem prostředkům, jako je
například výběr vyčleněním, o nichž lze
rozumně předpokládat, že je správce nebo
jiná osoba použijí pro přímou či nepřímou
identifikaci dané fyzické osoby. Ke stano-
vení toho, zda lze rozumně předpokládat
použití prostředků k identifikaci fyzické
osoby, by měly být vzaty v úvahu všechny
objektivní faktory, jako jsou náklady a čas,
které si identifikace vyžádá, s přihlédnu-
tím k technologii dostupné v době zpraco-
vání i k technologickému rozvoji. Zásady
ochrany osobních údajů by se proto ne-
měly vztahovat na anonymní informace,
totiž informace, které se netýkají identifi-

kované či identifikovatelné fyzické osoby,
ani na osobní údaje anonymizované tak,
že subjekt údajů není nebo již přestal být
identifikovatelným. Toto nařízení se tedy
netýká zpracování těchto anonymních in-
formací, včetně zpracování pro statistické
nebo výzkumné účely.
(27) Toto nařízení se nevztahuje na osob-
ní údaje zesnulých osob. Členské státy
mohou stanovit pravidla týkající se zpra-
cování osobních údajů zesnulých osob.
(28) Použití pseudonymizace osobních
údajů může omezit rizika pro dotčené sub-
jekty údajů a napomoci správcům a zpra-
covatelům splnit jejich povinnosti týkající
se ochrany údajů. Výslovné zavedení
„pseudonymizace“ v tomto nařízení nemá
za cíl předem vyloučit jakákoliv další opat-
ření týkající se ochrany údajů.
(29) S cílem vytvořit pobídky pro uplatňo-
vání pseudonymizace při zpracování osob-
ních údajů by opatření pseudonymizace při
současném umožnění obecné analýzy měla
být možná v rámci téhož správce, pokud
tento správce přijal technická a organizač-
ní opatření nezbytná k zajištění toho, aby
bylo v případě daného zpracování prove-
deno toto nařízení a aby doplňkové infor-
mace pro přiřazení osobních údajů kon-
krétnímu subjektu údajů byly uchovány
samostatně. Správce, který zpracovává
osobní údaje, by rovněž měl označit opráv-
něné osoby v rámci téhož správce.
(30) Fyzickým osobám mohou být přiřa-
zeny síťové identifikátory, které využívají
jejich zařízení, aplikace, nástroje a proto-
koly, jako například adresy internetové-

ho protokolu či identifikátory cookies,
nebo jiné identifikátory, jako jsou štítky
pro identifikaci na základě rádiové frek-
vence. Tímto způsobem mohou být zane-
chány stopy, které mohou být zejména v
kombinaci s jedinečnými identifikátory a
dalšími informacemi, které servery získá-
vají, použity k profilování fyzických osob
a k jejich identifikaci.
(31) Orgány veřejné moci, kterým jsou
osobní údaje sdělovány na základě právní
povinnosti pro účely výkonu jejich úřed-
ních povinností, jako jsou daňové a celní
orgány, finanční vyšetřovací jednotky, ne-
závislé správní orgány nebo orgány finanč-
ního trhu příslušné pro regulaci trhů s
cennými papíry a dohled nad nimi, by ne-
měly být považovány za příjemce, pokud
obdrží osobní údaje, které jsou nezbytné
pro provedení konkrétního šetření v obec-
ném zájmu v souladu s právem Unie či
členského státu. Žádost o sdělení osobních
údajů zaslaná orgány veřejné moci by měla
být vždy písemná a odůvodněná, měla by
se týkat jednotlivého případu a neměla by
se vztahovat na celou evidenci ani vést k
propojení evidencí. Zpracování osobních
údajů těmito orgány veřejné moci by mělo
být v souladu s platnými pravidly pro
ochranu osobních údajů podle účelů zpra-
cování.
(32) Souhlas by měl být dán jednoznač-
ným potvrzením, které je vyjádřením svo-
bodného, konkrétního, informovaného a
jednoznačného svolení subjektu údajů ke
zpracování osobních údajů, které se jej
týkají, a to v podobě písemného prohláše-
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ní, i učiněného elektronicky, nebo ústní-
ho prohlášení. Mohlo by se například jed-
nat o zaškrtnutí políčka při návštěvě in-
ternetové stránky, volbu technického na-
stavení pro služby informační společnosti
nebo jiné prohlášení či jednání, které v
této souvislosti jasně signalizuje souhlas
subjektu údajů s navrhovaným zpracová-
ním jeho osobních údajů. Mlčení, předem
zaškrtnutá políčka nebo nečinnost by tu-
díž neměly být považovány za souhlas.
Souhlas by se měl vztahovat na veškeré
činnosti zpracování prováděné pro stejný
účel nebo stejné účely. Jestliže má zpra-
cování několik účelů, měl by být souhlas
udělen pro všechny. Má-li subjekt údajů
vyjádřit souhlas na základě žádosti poda-
né elektronickými prostředky, musí být
žádost jasná a stručná a nesmí zbytečně
narušit využívání služby, pro kterou je
souhlas dáván.
(33) Často není možné v době shromaž-
ďování osobních údajů v plném rozsahu
stanovit účel zpracování osobních údajů
pro účely vědeckého výzkumu. Subjektům
údajů by proto mělo být umožněno, aby
udělily svůj souhlas ohledně určitých ob-
lastí vědeckého výzkumu v souladu s uzná-
vanými etickými normami pro vědecký
výzkum. Subjekty údajů by měly mít mož-
nost udělit svůj souhlas pouze pro někte-
ré oblasti výzkumu nebo části výzkum-
ných projektů v rozsahu přípustném pro
zamýšlený účel.
(34) Genetické údaje by měly být defino-
vány jako osobní údaje týkající se zdědě-
ných nebo získaných genetických znaků

určité fyzické osoby, které vyplývají z ana-
lýzy biologického vzorku dotčené fyzické
osoby, zejména chromozomů nebo kyseli-
ny deoxyribonukleové (DNA) či ribonuk-
leové (RNA), anebo z analýzy jiného prv-
ku, která umožňuje získat rovnocenné in-
formace.
(35) Mezi osobní údaje o zdravotním sta-
vu by měly být zahrnuty veškeré údaje
související se zdravotním stavem subjek-
tu údajů, které vypovídají o minulém, sou-
časném či budoucím tělesném nebo du-
ševním zdraví subjektu údajů. To zahrnuje
informace o dané fyzické osobě shromáž-
děné v průběhu registrace pro účely zdra-
votní péče a jejího poskytování dotčené
fyzické osobě podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/24/EU,(9) číslo,
symbol nebo specifický údaj přiřazený fy-
zické osobě za účelem její jedinečné iden-
tifikace pro zdravotnické účely, informace
získané během provádění testů nebo vy-
šetřování části těla nebo tělesných látek,
včetně z genetických údajů a biologických
vzorků, a jakékoliv informace například
o nemoci, postižení, riziku onemocnění,
anamnéze, klinické léčbě nebo fyziologic-
kém či biomedicínském stavu subjektu
údajů nezávisle na jejich původu, tedy bez
ohledu na to, zda pocházejí například od
lékaře nebo jiného zdravotníka, z nemoc-
nice, ze zdravotnického prostředku či dia-
gnostických testů in vitro.
(36) Hlavní provozovnou správce v Unii by
mělo být místo, kde se nachází jeho
ústřední správa v Unii, ledaže by rozhod-
nutí ohledně účelů a prostředků zpraco-

vání osobních údajů byla přijímána v jiné
provozovně správce v Unii, a v tom přípa-
dě by za hlavní provozovnu měla být po-
važována tato jiná provozovna. Hlavní pro-
vozovna správce v Unii by měla být urče-
na na základě objektivních kritérií. Jed-
ním z nich by měl být účinný a skutečný
výkon řídících činností rozhodujících pro
hlavní rozhodnutí ohledně účelů a pro-
středků zpracování v rámci stálého zaří-
zení. Toto kritérium by nemělo záviset na
tom, zda je zpracování osobních údajů pro-
váděno na tomto místě. Existence a pou-
žívání technických prostředků a techno-
logií pro zpracování osobních údajů ani
činnosti zpracování nezakládají samy o
sobě hlavní provozovnu, a proto nejsou
rozhodujícími kritérii pro její určení. Hlav-
ní provozovna zpracovatele by měla být
místem, kde se nachází jeho ústřední
správa v Unii, nebo pokud v Unii nemá
ústřední správu, pak místem, kde jsou v
Unii prováděny hlavní činnosti zpracová-
ní. V případech týkajících se správce i zpra-
covatele by příslušným vedoucím dozoro-
vým úřadem měl i nadále být dozorový
úřad členského státu, v němž má správce
hlavní provozovnu, avšak dozorový úřad
zpracovatele by měl být považován za do-
tčený dozorový úřad a účastnit se postu-
pu spolupráce stanoveného tímto naříze-
ním. Dozorové úřady členského státu nebo
členských států, v nichž má zpracovatel
jednu nebo více provozoven, by v žádném
případě neměly být považovány za dotče-
né dozorové úřady, pokud se návrh roz-
hodnutí týká pouze správce. Pokud zpra-
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cování provádí skupina podniků, měly by
být za hlavní provozovnu této skupiny
považována hlavní provozovna řídícího
podniku, s výjimkou případů, kdy účely a
způsob zpracování určuje jiný podnik.
(37) Skupina podniků by měla zahrnovat
řídící podnik a jím řízené podniky, přičemž
řídícím podnikem by měl být podnik, jenž
může uplatňovat dominantní vliv na jiné
podniky například na základě vlastnictví,
finanční účasti nebo pravidel, kterými se
podnik řídí, či pravomoci prosazovat pra-
vidla týkající se ochrany osobních údajů.
Podnik, který vykonává správu zpracová-
ní osobních údajů v podnicích k němu při-
družených, by měl být společně s těmito
podniky považován za skupinu podniků.
(38) Děti zasluhují zvláštní ochranu osob-
ních údajů, protože si mohou být méně
vědomy dotčených rizik, důsledků a záruk
a svých práv v souvislosti se zpracováním
osobních údajů. Tato zvláštní ochrana by
se měla zejména vztahovat na používání
osobních údajů dětí pro účely marketingu
nebo vytváření osobnostních či uživatel-
ských profilů a shromažďování osobních
údajů týkajících se dětí při využívání slu-
žeb nabízených přímo dětem. Souhlas
nositele rodičovské zodpovědnosti by ne-
měl být nutný v případě preventivních či
poradenských služeb nabízených přímo
dětem.
(39) Jakékoliv zpracování osobních údajů
by mělo být prováděno zákonným a spra-
vedlivým způsobem. Pro fyzické osoby by
mělo být transparentní, že osobní údaje,
které se jich týkají, jsou shromažďovány,

používány, konzultovány nebo jinak zpra-
covávány, jakož i v jakém rozsahu tyto
osobní údaje jsou či budou zpracovány.
Zásada transparentnosti vyžaduje, aby
všechny informace a všechna sdělení tý-
kající se zpracování těchto osobních úda-
jů byly snadno přístupné a srozumitelné
a podávané za použití jasných a jednodu-
chých jazykových prostředků. Tato zása-
da se dotýká zejména informování subjek-
tů údajů o totožnosti správce a účelech
zpracování a o dalších záležitostech v zá-
jmu zajištění spravedlivého a transparent-
ního zpracování ve vztahu k dotčeným fy-
zickým osobám a jejich práva získat po-
tvrzení a na sdělení zpracovávaných osob-
ních údajů, které se jich týkají. Fyzické
osoby by měly být upozorněny na to, jaká
rizika, pravidla, záruky a práva existují v
souvislosti se zpracováním jejich osobních
údajů a jak mají v souvislosti s tímto zpra-
cováním uplatňovat svá práva. Zejména
je zapotřebí, aby konkrétní účely, pro kte-
ré jsou osobní údaje zpracovávány, byly
jednoznačné a legitimní a aby byly stano-
veny v okamžiku shromažďování osobních
údajů. Osobní údaje by měly být přiměře-
né, relevantní a omezené na to, co je ne-
zbytné z hlediska účelů, pro které jsou
zpracovávány. Je nezbytné zejména zajis-
tit, aby byla doba, po kterou jsou osobní
údaje uchovávány, omezena na nezbytné
minimum. Osobní údaje by měly být zpra-
covány pouze tehdy, nemůže-li být účelu
zpracování přiměřeně dosaženo jinými
prostředky. Aby se zajistilo, že osobní údaje
nebudou uchovávány déle, než je nezbyt-

né, měl by správce stanovit lhůty pro vý-
maz nebo pravidelný přezkum. Měla by
být přijata veškerá vhodná opatření, aby
nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo
vymazány. Osobní údaje by měly být zpra-
covávány způsobem, který zaručí náleži-
tou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů,
mimo jiné za účelem zabránění neopráv-
něnému přístupu k osobním údajům a k
zařízení používanému k jejich zpracování
nebo jejich neoprávněnému použití.
(40) Aby bylo zpracování zákonné, měly
by být osobní údaje zpracovávány na zá-
kladě souhlasu subjektu údajů nebo s ohle-
dem na nějaký jiný legitimní základ sta-
novený právními předpisy, buď v tomto na-
řízení, nebo v jiném právním předpise
Unie nebo členského státu, jak je uvede-
no v tomto nařízení, mimo jiné i s ohle-
dem na nezbytnost dodržení zákonné po-
vinnosti, která se na správce vztahuje,
nebo nezbytnost plnění smlouvy, jejíž stra-
nou je subjekt údajů, nebo za účelem při-
jetí opatření na žádost subjektu údajů před
uzavřením smlouvy.
(41) Odkazy v tomto nařízení na právní
základ či legislativní opatření nezname-
nají nutně legislativní akt přijatý parla-
mentem, aniž jsou dotčeny požadavky vy-
plývající z ústavního řádu dotčeného člen-
ského státu. Tento právní základ či legis-
lativní opatření by však měly být jasné a
přesné a jejich použití by mělo být předví-
datelné pro osoby, na něž se vztahují, jak
to vyžaduje judikatura Soudního dvora
Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) a
Evropského soudu pro lidská práva.
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(42) Pokud je zpracování založeno na sou-
hlasu subjektu údajů, měl by být správce
schopen prokázat, že subjekt údajů vyjá-
dřil s danou operací zpracování souhlas.
Zejména v případě písemného prohlášení
souvisejícího s jinou skutečností by mělo
být pomocí záruk zajištěno, že si je sub-
jekt údajů vědom toho, že dává souhlas a
v jakém rozsahu. V souladu se směrnicí
Rady 93/13/EHS(10) by prohlášení o souhla-
su navržené správcem mělo být poskyt-
nuto ve srozumitelném a snadno přístup-
ném znění za použití jasného a jednodu-
chého jazyka a nemělo by obsahovat ne-
přiměřené podmínky. Aby se zajistilo, že
souhlas bude informovaný, měl by subjekt
údajů znát alespoň totožnost správce a
účely zpracování, k nimž jsou jeho osobní
údaje určeny. Souhlas by neměl být pova-
žován za svobodný, pokud subjekt údajů
nemá skutečnou nebo svobodnou volbu
nebo nemůže souhlas odmítnout nebo
odvolat, aniž by byl poškozen.
(43) S cílem zajistit, aby byl souhlas svo-
bodný, by vyjádření souhlasu nemělo před-
stavovat platný právní důvod pro zpraco-
vání osobních údajů ve zvláštním přípa-
dě, kdy mezi subjektem údajů a správcem
existuje jasná nerovnováha, zejména po-
kud je správce orgánem veřejné moci, a
je tedy nepravděpodobné, že za všech
okolností této konkrétní situace byl sou-
hlas udělen svobodně. Lze předpokládat,
že souhlas není svobodný, není-li možné
vyjádřit samostatný souhlas s jednotlivý-
mi operacemi zpracování osobních údajů,
i když je to v daném případě vhodné, nebo

je-li plnění smlouvy, včetně poskytnutí
služby učiněno závislým na souhlasu, i
když to není pro toto plnění nezbytné.
(44) Zpracování by mělo být zákonné, po-
kud je nezbytné v souvislosti s plněním
smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít.
(45) Pokud je zpracování prováděno v sou-
ladu se zákonnou povinností, která se na
správce vztahuje, nebo pokud je zpraco-
vání nezbytné ke splnění úkolu ve veřej-
ném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
mělo by mít toto zpracování základ v prá-
vu Unie nebo členského státu. Toto naří-
zení nestanoví požadavek zvláštního práv-
ního předpisu pro každé jednotlivé zpra-
cování. Jeden právní předpis jakožto zá-
klad pro více operací zpracování údajů za-
ložených na právní povinnosti, která se
na správce vztahuje, nebo pokud je zpra-
cování nezbytné ke splnění úkolu ve ve-
řejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, může být dostačující. Právo Unie
nebo členského státu by rovněž mělo sta-
novit účel zpracování. Toto právo by dále
mohlo upřesnit obecné podmínky naříze-
ní, kterými se řídí zákonnost zpracování
osobních údajů, stanovit podrobnosti tý-
kající se určení správce, typu osobních
údajů, které mají být zpracovány, dotče-
ných subjektů údajů, subjektů, kterým lze
osobní údaje sdělit, účelového omezení,
doby uložení a dalších opatření k zajištění
zákonného a spravedlivého zpracování.
Právo Unie nebo členského státu by rov-
něž mělo stanovit, zda by správcem plní-
cím úkol ve veřejném zájmu nebo při vý-
konu veřejné moci měl být orgán veřejné

moci nebo jiná veřejnoprávní právnická
osoba, nebo pokud je to odůvodněno ve-
řejným zájmem, včetně oblasti zdraví,
jako je veřejné zdraví a sociální ochrana
a řízení zdravotnických služeb, fyzická
osoba či soukromoprávní právnická oso-
ba, například profesní sdružení.
(46) Zpracování osobních údajů by mělo
být rovněž považováno za zákonné, pokud
je nezbytné pro ochranu životně důležité-
ho zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzic-
ké osoby. Zpracování osobních údajů na
základě životně důležitého zájmu jiné fy-
zické osoby by mělo v zásadě proběhnout
pouze tehdy, pokud zjevně nemůže být
založeno na jiném právním základě. Ně-
které druhy zpracování mohou sloužit jak
důležitým důvodům veřejného zájmu, tak
životně důležitým zájmům subjektu úda-
jů, například je-li zpracování nezbytné pro
humanitární účely, včetně monitorování
epidemií a jejich šíření nebo v naléhavých
humanitárních situacích, zejména v pří-
padech přírodních a člověkem způsobe-
ných katastrof.
(47) Oprávněné zájmy správce, včetně
správce, jemuž mohou být osobní údaje
poskytnuty, nebo třetí strany se mohou
stát právním základem zpracování za
předpokladu, že nepřevažují zájmy nebo
základní práva a svobody subjektu údajů,
a to při zohlednění přiměřeného očekává-
ní subjektu údajů na základě jeho vztahu
se správcem. Tento oprávněný zájem by
mohl být dán například v situaci, kdy exis-
tuje relevantní a odpovídající vztah mezi
subjektem údajů a správcem, například
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pokud je subjekt údajů zákazníkem správ-
ce nebo mu naopak poskytuje služby. Exis-
tenci oprávněného zájmu je v každém pří-
padě třeba pečlivě posoudit, včetně toho,
zda subjekt údajů může v okamžiku a v
kontextu shromažďování osobních údajů
důvodně očekávat, že ke zpracování pro
tento účel může dojít. Zájmy a základní
práva subjektu údajů by mohly převážit
nad zájmy správce údajů zejména tehdy,
jestliže ke zpracování osobních údajů do-
chází za okolností, kdy subjekt údajů je-
jich další zpracování důvodně neočekává.
Jelikož právní základ pro zpracování osob-
ních údajů orgány veřejné moci má upra-
vit zákonodárce právním předpisem, ne-
měl by se tento právní základ vztahovat
na zpracování prováděné orgány veřejné
moci při plnění jejich úkolů. Oprávněným
zájmem dotčeného správce údajů je rov-
něž zpracování osobních údajů nezbytně
nutné pro účely zamezení podvodům.
Zpracování osobních údajů pro účely pří-
mého marketingu lze považovat za zpra-
cování prováděné z důvodu oprávněného
zájmu.
(48) Správci, kteří jsou součástí skupiny
podniků nebo instituce přidružené k
ústřednímu orgánu, mohou mít oprávně-
ný zájem na předání osobních údajů v rám-
ci skupiny podniků pro vnitřní administra-
tivní účely, včetně zpracování osobních
údajů zákazníků či zaměstnanců. Obecné
zásady pro předávání osobních údajů v
rámci skupiny podniků do podniku nachá-
zejícího se ve třetí zemi zůstávají nedo-
tčeny.

(49) Zpracování osobních údajů v rozsahu
nezbytně nutném a přiměřeném pro za-
jištění bezpečnosti sítě a informací, to jest
schopnosti sítě nebo informačního systé-
mu odolávat na dané úrovni spolehlivos-
ti, náhodným událostem nebo protipráv-
nímu či zlovolnému jednání ohrožujícímu
dostupnost, pravost, správnost a důvěr-
nost uložených či předávaných osobních
údajů a bezpečnost souvisejících služeb po-
skytovaných či přístupných prostřednic-
tvím těchto sítí a systémů, které prová-
dějí orgány veřejné moci, skupiny pro re-
akci na počítačové hrozby (CERT), skupi-
ny pro reakci na incidenty v oblasti počí-
tačové bezpečnosti (CSIRT), poskytovate-
lé elektronických komunikačních sítí a
služeb a poskytovatelé bezpečnostních
technologií a služeb, představuje opráv-
něný zájem dotčeného správce údajů.
Oprávněný zájem by například mohl spo-
čívat v zabránění neoprávněnému přístu-
pu k sítím elektronických komunikací a
šíření škodlivých kódů a zamezení úto-
kům, jejichž důsledkem je odepření služ-
by, a škodám na počítačových systémech
a systémech elektronických komunikací.
(50) Zpracování osobních údajů pro jiné
účely, než jsou ty, pro které byly osobní
údaje původně shromážděny, by mělo být
povoleno pouze v případě, kdy je slučitel-
né s účely, pro které byly osobní údaje
původně shromážděny. V takovém přípa-
dě není třeba právní základ odlišný od
toho, který umožnil shromáždění osobních
údajů. Pokud je zpracování nezbytné ke
splnění úkolu prováděného ve veřejném

zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce, mohou být v právu
Unie nebo členského státu určeny a vy-
mezeny úkoly a účely, pro které se další
zpracování považuje za slučitelné a zákon-
né. Další zpracování pro účely archivace
ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statis-
tické účely by mělo být považováno za slu-
čitelné zákonné operace zpracování. Práv-
ní základ pro zpracování osobních údajů
podle práva Unie nebo členského státu
může rovněž posloužit jako právní základ
pro další zpracování. S cílem zjistit, zda je
účel dalšího zpracování slučitelný s úče-
lem, pro který byly osobní údaje původně
shromážděny, by měl správce, po splnění
všech požadavků na zákonnost původní-
ho zpracování, vzít mimo jiné v úvahu ja-
koukoliv vazbu mezi těmito účely a účely
zamýšleného dalšího zpracování, kontext,
v němž byly osobní údaje shromážděny,
zejména přiměřená očekávání ohledně
dalšího použití osobních údajů, která mají
subjekty údajů na základě svého vztahu
se správcem, povahu osobních údajů, dů-
sledky zamýšleného dalšího zpracování
pro subjekty údajů a existenci vhodných
záruk jak během původních, tak během
zamýšlených dalších operací zpracování.
Pokud subjekt údajů udělil souhlas nebo
pokud je zpracování na základě práva Unie
nebo členského státu, které představuje
v rámci demokratické společnosti nezbyt-
né a přiměřené opatření s cílem zajistit
zejména důležité cíle obecného veřejné-
ho zájmu, měl by správce mít možnost
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dalšího zpracování osobních údajů bez
ohledu na slučitelnost účelů. V každém
případě by mělo být zajištěno, že budou
uplatňovány zásady stanovené v tomto na-
řízení, a zejména že bude subjekt údajů o
těchto jiných účelech a o svých právech,
včetně práva vznést námitku, informován.
Oznámení případných trestných činů nebo
hrozeb pro veřejnou bezpečnost správcem
a předání dotčených osobních údajů pří-
slušnému orgánu v jednotlivých případech
nebo v několika případech týkajících se
téhož trestného činu nebo hrozeb pro ve-
řejnou bezpečnost by mělo být považová-
no za oprávněný zájem správce. Avšak ta-
kové přenesení oprávněného zájmu správ-
ce nebo další zpracování osobních údajů
by mělo být zakázáno, jestliže není sluči-
telné s povinností mlčenlivosti vyplývají-
cí ze zákona či se závaznou povinností za-
chovávat profesní či jiné tajemství.
(51) Osobní údaje, které jsou svou pova-
hou obzvláště citlivé z hlediska základních
práv a svobod, zasluhují zvláštní ochra-
nu, jelikož by při jejich zpracování mohla
vzniknout závažná rizika pro základní
práv a svobody. Mezi tyto osobní údaje by
měly patřit osobní údaje vypovídající o ra-
sovém či etnickém původu, ovšem s tím,
že použití slov „rasový původ“ v tomto na-
řízení neznamená, že Unie akceptuje teo-
rie, které se pokoušejí určit existenci růz-
ných lidských ras. Zpracování fotografií by
nemělo být systematicky považováno za
zpracování zvláštních kategorií osobních
údajů, neboť na fotografie se definice bio-
metrických údajů vztahuje pouze v přípa-

dech, kdy jsou zpracovávány zvláštními
technickými prostředky umožňujícími je-
dinečnou identifikaci nebo autentizaci fy-
zické osoby. Tyto osobní údaje by neměly
být zpracovávány, pokud není zpracování
povoleno ve zvláštních případech stano-
vených tímto nařízením, a to se zohled-
něním skutečnosti, že v právu členských
států mohou být stanovena zvláštní usta-
novení o ochraně údajů s cílem přizpůso-
bit uplatňování pravidel tohoto nařízení za
účelem dodržení zákonné povinnosti nebo
splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce. Společně se zvláštní-
mi požadavky na takové zpracování by se
měly uplatňovat obecné zásady a další pra-
vidla tohoto nařízení, zejména pokud jde
o podmínky pro zákonné zpracování. Od-
chylky od obecného zákazu zpracování
těchto zvláštních kategorií osobních úda-
jů by měly být výslovně stanoveny mimo
jiné v případě, kdy subjekt údajů posky-
tuje svůj výslovný souhlas nebo jde-li o
zvláštní potřeby, zejména pokud je toto
zpracování prováděno v průběhu oprávně-
ných činností některých sdružení či nada-
cí, jejichž cílem je umožnit výkon základ-
ních svobod.
(52) Je třeba rovněž povolit odchylky od
zákazu zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů, jsou-li stanoveny v právu
Unie nebo členského státu a chráněny
vhodnými zárukami na ochranu osobních
údajů a jiných základních práv, je-li toto
zpracování ve veřejném zájmu, zejména
zpracování osobních údajů v oblasti pra-

covního práva a práva v oblasti sociální
ochrany, včetně důchodů, a pro účely zdra-
votní bezpečnosti, monitorování a varová-
ní, předcházení přenosným chorobám a ji-
ným závažným hrozbám pro zdraví nebo
jejich kontroly. Tato odchylka může být
učiněna z důvodů zdraví, včetně veřejné-
ho zdraví a řízení zdravotnických služeb,
zejména v zájmu zajištění kvality a hos-
podárnosti v postupech používaných pro
vyřizování nároků na plnění a služby v sys-
tému zdravotního pojištění, nebo pro úče-
ly archivace ve veřejném zájmu, pro úče-
ly vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely. Odchylka by
rovněž měla umožnit zpracování těchto
osobních údajů v případech, kdy je to ne-
zbytné pro stanovení, výkon nebo ochra-
nu právních nároků, ať již v soudním ří-
zení, nebo ve správním či mimosoudním
řízení.
(53) Zvláštní kategorie osobních údajů,
které zasluhují vyšší stupeň ochrany, by
měly být zpracovávány pouze pro zdravot-
ní účely, je-li třeba těchto účelů dosáhnout
ve prospěch fyzických osob a společnosti
jako celku, zejména v souvislosti s říze-
ním zdravotnických služeb či služeb soci-
ální péče a systémů, což zahrnuje zpraco-
vání těchto údajů vedoucími pracovníky
a ústředními vnitrostátními zdravotnický-
mi orgány pro účely kontroly kvality, sprá-
vy informací a obecného vnitrostátního a
místního dozoru nad systémem zdravotní
nebo sociální péče, a zajištění kontinuity
zdravotní nebo sociální péče a přeshraniční
zdravotní péče nebo zdravotní bezpečnos-
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ti, pro účely monitorování a varování nebo
pro účely archivace ve veřejném zájmu,
pro účely vědeckého či historického výzku-
mu nebo pro statistické účely na základě
práva Unie nebo členského státu, které
musí být ve veřejném zájmu, jakož i pro
studie prováděné ve veřejném zájmu v
oblasti veřejného zdraví. Proto by toto
nařízení mělo stanovit harmonizované pod-
mínky pro zpracování zvláštních katego-
rií osobních údajů o zdravotním stavu,
pokud jde o zvláštní potřeby, zejména je-
li zpracování takových údajů prováděno
pro určité účely související se zdravím oso-
bou vázanou profesním tajemstvím podle
právních předpisů. Právo Unie nebo člen-
ského státu by mělo stanovit zvláštní a
vhodná opatření s cílem chránit základní
práva a osobní údaje fyzických osob. Člen-
ské státy by měly mít možnost zachovat
nebo zavést další podmínky, včetně ome-
zení, pokud jde o zpracování genetických
údajů, biometrických údajů či údajů o zdra-
votním stavu. To by však nemělo omezo-
vat volný pohyb osobních údajů v rámci
Unie, pokud se tyto podmínky uplatní na
přeshraniční zpracování takových údajů.
(54) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti
veřejného zdraví může být nezbytné zpra-
covávat zvláštní kategorie osobních úda-
jů bez souhlasu subjektu údajů. Toto zpra-
cování by mělo podléhat vhodným a zvlášt-
ním opatřením s cílem chránit práva a
svobody fyzických osob. V této souvislosti
by mělo být „veřejné zdraví“ vykládáno ve
smyslu definice v nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1338/2008,(11) totiž

jako veškeré prvky týkající se zdraví, ze-
jména zdravotní stav včetně nemocnosti
a zdravotního postižení, determinanty
ovlivňující tento zdravotní stav, potřeby
zdravotní péče, prostředky přidělené na
zdravotní péči, poskytování zdravotní péče
a její všeobecná dostupnost, výdaje na
zdravotní péči a její financování a příčiny
úmrtnosti. Takové zpracování údajů o
zdravotním stavu z důvodu veřejného zá-
jmu by nemělo vést k tomu, aby třetí stra-
ny, jako jsou zaměstnavatelé nebo pojiš-
ťovny a bankovní společnosti, zpracová-
valy osobní údaje pro jiné účely.
(55) Zpracování osobních údajů orgány ve-
řejné moci za účelem dosažení cílů úřed-
ně uznaných náboženských sdružení, kte-
ré jsou stanoveny ústavním právem nebo
mezinárodním právem veřejným, se usku-
tečňuje z důvodů veřejného zájmu.
(56) Pokud v rámci činností spojených s
volbami je pro fungování demokratické-
ho systému v členském státě nezbytné,
aby politické strany shromažďovaly údaje
o politických názorech osob, může být zpra-
cování těchto osobních údajů povoleno z
důvodu veřejného zájmu za předpokladu,
že jsou stanoveny vhodné záruky.
(57) Pokud správce zpracovává osobní
údaje, které mu neumožňují identifikovat
fyzickou osobu, neměl by být povinen zís-
kat dodatečné informace pro zjištění to-
tožnosti subjektu údajů výlučně za úče-
lem dosažení souladu s některým ustano-
vením tohoto nařízení. Správce by však
neměl odmítnout převzít dodatečné infor-
mace poskytnuté subjektem údajů s cílem

podpořit výkon jeho práv. Součástí identi-
fikace by měla být digitální identifikace sub-
jektu údajů, například prostřednictvím
mechanismu autentizace na základě stej-
ných pověřovacích údajů, které subjekt
údajů používá pro přihlášení k on-line služ-
bám poskytovaným správcem údajů.
(58) Zásada transparentnosti vyžaduje,
aby všechny informace určené veřejnosti
nebo subjektu údajů byly stručné, snad-
no přístupné a srozumitelné, podávané za
použití jasných a jednoduchých jazyko-
vých prostředků a ve vhodných případech
navíc i vizualizace. Pokud budou tyto in-
formace určeny veřejnosti, mohly by být
poskytovány v elektronické podobě, napří-
klad prostřednictvím internetových strá-
nek. To platí obzvláště v situacích, kdy za-
pojení celé řady aktérů a technologická
složitost znesnadňují subjektu údajů, aby
věděl a porozuměl tomu, zda jsou shro-
mažďovány jeho osobní údaje a kdo a za
jakým účelem je shromažďuje, jako je
reklama na internetu. Jelikož děti zaslu-
hují zvláštní ochranu, měly by být v pří-
padech, kdy je na ně zpracování zaměře-
no, všechny informace a sdělení podává-
ny za použití jasných a jednoduchých ja-
zykových prostředků, aby jim děti snadno
porozuměly.
(59) Je třeba stanovit postupy, které by
usnadnily výkon práv subjektů údajů pod-
le tohoto nařízení, včetně mechanismů
pro podávání žádostí a případně bezplat-
ného obdržení přístupu k osobním údajům
a opravy nebo výmazu osobních údajů a
pro uplatnění práva vznést námitku.
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Správce by měl rovněž zajistit podmínky
pro to, aby žádosti mohly být podávány
elektronicky, zejména v případě zpracování
osobních údajů elektronickými prostřed-
ky. Správci by měla být uložena povinnost
reagovat na žádosti subjektu údajů bez zby-
tečného odkladu a nejpozději do jednoho
měsíce a uvést důvody v případě, že nemá
v úmyslu těmto žádostem vyhovět.
(60) Zásady spravedlivého a transparent-
ního zpracování vyžadují, aby byl subjekt
údajů informován o probíhající operaci
zpracování a jejích účelech. Správce by
měl subjektu údajů poskytnout veškeré
další informace nezbytné pro zajištění spra-
vedlivého a transparentního zpracování,
s přihlédnutím ke konkrétním okolnos-
tem a kontextu, v němž jsou osobní údaje
zpracovávány. Subjekt údajů by měl být
dále informován o profilování a o jeho
důsledcích. Pokud jsou osobní údaje zís-
kávány od subjektu údajů, měl by subjekt
údajů být rovněž informován, zda je povi-
nen tyto údaje poskytnout, a o důsledcích
jejich případného neposkytnutí. Tyto in-
formace mohou být doplněny standardi-
zovanými ikonami s cílem poskytnout
snadno viditelným, srozumitelným a jas-
ně čitelným způsobem přehled o zamýšle-
ném zpracování. Pokud jsou ikony prezen-
továny v elektronické podobě, měly by být
strojově čitelné.
(61) Informování subjektu údajů o tom, že
jsou zpracovávány jeho osobní údaje, by
mělo proběhnout v okamžiku jejich shro-
máždění od subjektu údajů, nebo pokud
jsou získávány z jiného zdroje, v přiměře-

né lhůtě v závislosti na okolnostech pří-
padu. Jestliže mohou být osobní údaje
oprávněně sděleny jinému příjemci, měl
by být subjekt údajů informován o jejich
prvním sdělení tomuto příjemci. Pokud
správce hodlá osobní údaje zpracovat pro
jiný účel, než je účel, pro který byly shro-
mážděny, měl by poskytnout subjektu
údajů informace o tomto jiném účelu a
další nezbytné informace ještě před uve-
deným dalším zpracováním. Pokud z dů-
vodu využití různých zdrojů nemůže být
subjektu údajů sdělen původ osobních
údajů, měly by být poskytnuty obecné in-
formace.
(62) Povinnost poskytnout informace však
není třeba ukládat v případech, kdy sub-
jekt údajů již uvedené informace má, nebo
kdy zaznamenání či zpřístupnění osobních
údajů je výslovně stanoveno právními
předpisy, nebo kdy poskytnutí těchto in-
formací subjektu údajů není možné nebo
by vyžadovalo neúměrné úsilí. Poskytnu-
tí informací by mohlo vyžadovat neúměr-
né úsilí zejména tehdy, je-li zpracování pro-
váděno pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historické-
ho výzkumu nebo pro statistické účely. V
tomto ohledu by se mělo přihlédnout k
počtu subjektů údajů, ke stáří osobních
údajů a k přijatým vhodným zárukám.
(63) Subjekt údajů by měl mít právo na
přístup ke shromážděným osobním úda-
jům, které se ho týkají, a měl by moci
toto právo snadno a v přiměřených odstu-
pech uplatňovat, aby byl o jejich zpraco-
vání informován a mohl si ověřit jeho zá-

konnost. To zahrnuje právo subjektů úda-
jů na přístup k údajům o svém zdravot-
ním stavu, například k údajům ve své lé-
kařské dokumentaci, která obsahuje na-
příklad informace o diagnóze, výsledky vy-
šetření, posudky ošetřujících lékařů a
údaje o veškeré léčbě a provedených ošet-
řeních nebo zákrocích. Každý subjekt úda-
jů by proto měl mít právo vědět a být in-
formován zejména o tom, za jakým úče-
lem se osobní údaje zpracovávají, případ-
ně období, po které budou uchovávány,
kdo jsou příjemci osobních údajů, v čem
spočívá logika automatizovaného zpraco-
vání osobních údajů a jaké mohou být
důsledky takového zpracování přinejmen-
ším v případech, kdy je zpracování zalo-
ženo na profilování. Je-li to možné, měl
by mít správce možnost poskytnout dál-
kový přístup k bezpečnému systému, kte-
rý by subjektu údajů umožnil přímý pří-
stup k jeho osobním údajům. Tímto prá-
vem by neměla být nepříznivě dotčena
práva ani svobody ostatních, například ob-
chodní tajemství nebo duševní vlastnictví
a zejména autorské právo chránící pro-
gramové vybavení. Zohlednění těchto sku-
tečností by ovšem nemělo vést k tomu,
že by subjektu údajů bylo odepřeno po-
skytnutí všech informací. Pokud správce
zpracovává velké množství informací tý-
kajících se subjektu údajů, měl by mít
možnost před poskytnutím informací po-
žádat subjekt údajů, aby konkrétně uve-
dl, kterých informací nebo činností zpra-
cování se jeho žádost týká.
(64) Správce by měl využít všech vhod-
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ných opatření k ověření identity subjektu
údajů, který žádá o přístup, zejména v
souvislosti s on-line službami a síťovými
identifikátory. Správce by neměl uchová-
vat osobní údaje pouze za tím účelem, aby
mohl reagovat na případné žádosti.
(65) Fyzická osoba by měla mít právo na
opravu osobních údajů, které se jí týkají,
a „právo být zapomenuta“, pokud uchová-
vání těchto údajů porušuje toto nařízení
nebo právo Unie či členského státu, kte-
ré se na správce vztahuje. Subjekt údajů
by zejména měl mít právo na to, aby jeho
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále
zpracovávány, pokud již nejsou potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány, pokud subjekt úda-
jů odvolal svůj souhlas se zpracováním
nebo pokud vznesl námitku proti zpraco-
vání osobních údajů, které se jej týkají,
anebo pokud je zpracování jeho osobních
údajů v rozporu s tímto nařízením z ji-
ných důvodů. Toto právo je obzvláště dů-
ležité v případech, kdy subjekt údajů dal
svůj souhlas v dětském věku a nebyl si
plně vědom rizik spojených se zpracová-
ním a později chce tyto osobní údaje ze-
jména na internetu odstranit. Subjekt
údajů by měl mít možnost toto právo
uplatnit bez ohledu na skutečnost, že již
není dítě. Další uchovávání osobních úda-
jů by však mělo být zákonné, pokud je to
nezbytné k uplatnění práva svobody pro-
jevu a informací, z důvodu splnění právní
povinnosti, provádění určitého úkolu ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce, z důvo-

dů veřejného zájmu v oblasti veřejného
zdraví, pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historické-
ho výzkumu nebo pro statistické účely
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků.
(66) Aby bylo v internetovém prostředí po-
síleno právo být zapomenut, mělo by být
rozšířeno právo na výmaz tím, že by správ-
ce, který zveřejnil osobní údaje, měl po-
vinnost informovat správce, kteří osobní
údaje zpracovávají, aby vymazali veškeré
odkazy na dané osobní údaje či veškeré
jejich kopie nebo replikace. Přitom by měl
správce učinit vhodné kroky, s přihlédnu-
tím k dostupné technologii a prostředkům,
které má k dispozici, včetně uplatňování
technických opatření, s cílem informovat
správce, kteří tyto osobní údaje zpracová-
vají, o žádosti subjektu údajů.
(67) Způsoby, jak omezit zpracování osob-
ních údajů, by mohly mimo jiné zahrno-
vat dočasný přesun vybraných údajů do
jiného systému zpracování, znepřístupně-
ní vybraných osobních údajů uživatelům
nebo dočasné odstranění zveřejněných
údajů z internetových stránek. V systé-
mech automatizovaného zpracování by
omezení zpracování mělo být v zásadě za-
jištěno technickými prostředky tak, aby
se na osobní údaje již nevztahovaly žádné
další operace zpracování a aby nemohly
být změněny. Skutečnost, že zpracování
osobních údajů je omezeno, by měla být v
systému jasně vyznačena..
(68) Aby měl subjekt údajů větší kontro-
lu nad svými údaji, měl by v případě, kdy

se osobní údaje zpracovávají automatizo-
vaně, mít též právo získat osobní údaje,
které se ho týkají, a jež poskytl správci,
ve strukturovaném, běžně používaném,
strojově čitelném a interoperabilním for-
mátu a předat je jinému správci. Správce
údajů je třeba podporovat v rozvíjení in-
teroperabilních formátů umožňujících pře-
nositelnost údajů. Toto právo by se mělo
uplatnit v případě, kdy subjekt údajů po-
skytl osobní údaje na základě svého sou-
hlasu, nebo pokud je zpracování potřebné
za účelem plnění smlouvy. Nemělo by se
uplatňovat v případě, kdy je zpracování
založeno na jiném právním důvodu, než
je souhlas nebo smlouva. Vzhledem ke své
povaze by toto právo nemělo být uplatňo-
váno vůči správcům, kteří zpracovávají
osobní údaje v rámci výkonu veřejné
moci. Proto by se nemělo uplatňovat v pří-
padě, kdy je zpracování osobních údajů
nezbytné pro splnění právní povinnosti,
která se na správce vztahuje, nebo pro
vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pově-
řen správce. Právo subjektu údajů předat
nebo obdržet osobní údaje, které se ho tý-
kají, by nemělo zakládat povinnost správ-
ců zavést nebo zachovávat technicky kom-
patibilní systémy zpracování. Pokud se
určitý soubor osobních údajů týká více než
jednoho subjektu údajů, neměla by prá-
vem obdržet osobní údaje být dotčena prá-
va a svobody jiných subjektů údajů podle
tohoto nařízení. Tímto právem by dále
nemělo být dotčeno právo subjektu údajů
dosáhnout výmazu osobních údajů a ome-
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zení uvedeného práva, jak je stanoveno v
tomto nařízení, a zejména by toto právo
nemělo znamenat výmaz osobních údajů
týkajících se daného subjektu údajů, kte-
ré tento subjekt údajů poskytl v rámci pl-
nění smlouvy, v rozsahu, v němž jsou tyto
osobní údaje nezbytné pro plnění dané
smlouvy, a po dobu nezbytně nutnou pro
toto plnění. Pokud je to technicky možné,
měl by mít subjekt údajů právo na to, aby
osobní údaje byly předány přímo jedním
správcem správci jinému.
(69) Pokud mohou být osobní údaje zákon-
ně zpracovávány, protože je toto zpraco-
vání nezbytné pro výkon úkolů vykoná-
vaných ve veřejném zájmu nebo při vý-
konu veřejné moci, kterým je pověřen
správce, nebo z důvodu oprávněných zá-
jmů správce nebo třetí strany, měl by kaž-
dý dotčený subjekt údajů přesto mít prá-
vo vznést námitku proti zpracování osob-
ních údajů, které se týkají jeho konkrét-
ní situace. Mělo by být povinností správ-
ce, aby prokázal, že jeho závažné opráv-
něné zájmy převažují nad zájmy nebo zá-
kladními právy a svobodami subjektu úda-
jů.
(70) Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro
účely přímého marketingu, měl by mít
subjekt údajů právo kdykoli bezplatně
vznést námitku proti tomuto zpracování,
včetně profilování, v rozsahu, v němž sou-
visí s daným přímým marketingem, ať již
jde o počáteční, nebo další zpracování. Na
toto právo by měl být subjekt údajů vý-
slovně upozorněn a toto právo by mělo být
uvedeno zřetelně a odděleně od jakých-

koli jiných informací.
(71) Subjekt údajů by měl mít právo ne-
být předmětem žádného rozhodnutí, a to
včetně opatření, které hodnotí osobní as-
pekty týkající se jeho osoby, vychází vý-
lučně z automatizovaného zpracování a
které má pro něj právní účinky nebo se
jej podobně významně dotýká, jako jsou
automatizované zamítnutí on-line žádosti
o úvěr nebo postupy elektronického ná-
boru bez jakéhokoliv lidského zásahu.
Takové zpracování zahrnuje „profilování“,
jehož podstatou je jakákoliv forma auto-
matizovaného zpracování osobních údajů
hodnotící osobní aspekty vztahující se k
fyzické osobě, zejména za účelem analýzy
či předvídání aspektů souvisejících s pra-
covním výkonem subjektu údajů, jeho
ekonomickou situací, zdravotním stavem,
osobními preferencemi nebo zájmy, spo-
lehlivostí nebo chováním, místem pobytu
či pohybu, pokud má pro něj právní účin-
ky nebo se jí podobným způsobem vý-
znamně dotýká. Rozhodování založené na
takovém zpracování, včetně profilování,
by však mělo být umožněno, pokud jej
výslovně povoluje právo Unie nebo člen-
ského státu, které se na správce vztahu-
je, mimo jiné pro účely monitorování pod-
vodů a daňových úniků a jejich předchá-
zení, jež jsou v souladu s předpisy, norma-
mi a doporučeními orgánů Unie nebo vni-
trostátních dozorových úřadů, a s cílem
zajistit bezpečnost a spolehlivost služby po-
skytované správcem, nebo pokud je ne-
zbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy
mezi subjektem údajů a správcem nebo

pokud k tomu subjekt údajů dal svůj vý-
slovný souhlas. V každém případě by se
na takové zpracování měly vztahovat
vhodné záruky, které by měly zahrnovat
konkrétní informování subjektu údajů a
právo na lidský zásah, na vyjádření svého
názoru, na získání vysvětlení o rozhodnutí
učiněném po takovém posouzení a na na-
padnutí tohoto rozhodnutí. Toto opatření
by se nemělo týkat dítěte.
V zájmu zajištění spravedlivého a trans-
parentního zpracování ve vztahu k sub-
jektu údajů a s přihlédnutím ke konkrét-
ním okolnostem a souvislostem, za kte-
rých se dané osobní údaje zpracovávají,
by měl správce použít vhodné matematic-
ké nebo statistické postupy profilování,
zavést technická a organizační opatření,
která zejména zajistí opravu faktorů ve-
doucích k nepřesnosti osobních údajů a
minimalizaci rizika chyb, a zabezpečit osob-
ní údaje takovým způsobem, který zohled-
ňuje potenciální rizika pro zájmy a práva
subjektu údajů a který mimo jiné před-
chází diskriminačním účinkům vůči fyzic-
kým osobám na základě rasy nebo etnic-
kého původu, politických názorů, nábožen-
ského vyznání nebo přesvědčení, členství
v odborech, genetických údajů nebo zdra-
votního stavu či sexuální orientace nebo
předchází přijímání opatření, jež mají ta-
kové účinky. Automatizované rozhodová-
ní a profilování založené na zvláštních ka-
tegoriích osobních údajů by mělo být po-
voleno pouze za určitých podmínek.
(72) Na profilování se vztahují pravidla
tohoto nařízení pro zpracování osobních
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údajů, jako jsou právní důvody zpracová-
ní nebo zásady ochrany údajů. Evropský
sbor pro ochranu osobních údajů zřízený
tímto nařízením (dále jen „sbor“) by měl
mít možnost vydat v této souvislosti po-
kyny.
(73) Právo Unie nebo členského státu
může uložit omezení určitých zásad a prá-
va na informace, na přístup a na opravu
nebo na výmaz osobních údajů, práva na
přenositelnost osobních údajů, práva
vznést námitku, rozhodnutí založených na
profilování, jakož i omezení týkající se
oznamování případů porušení zabezpeče-
ní osobních údajů subjektu údajů nebo
určitých souvisejících povinností správců,
pokud je to v demokratické společnosti
nutné a přiměřené pro zachování veřejné
bezpečnosti, mimo jiné pro ochranu lid-
ských životů, zejména v reakci na přírod-
ní nebo člověkem způsobené katastrofy,
pro předcházení trestným činům nebo je-
jich vyšetřování či stíhání nebo výkon tres-
tů, včetně ochrany před hrozbami pro ve-
řejnou bezpečnost a jejich předcházení, a
pro předcházení porušování deontologic-
kých pravidel regulovaných povolání a je-
jich vyšetřování a stíhání, pro jiné význam-
né cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména jedná-li se
o důležitý hospodářský či finanční zájem
Unie nebo členského státu, vedení veřej-
ných rejstříků z důvodů obecného veřej-
ného zájmu, dalšího zpracování archivo-
vaných osobních údajů s cílem poskytnout
konkrétní informace související s politic-
kým chováním za bývalého totalitního re-

žimu nebo s ohledem na ochranu subjek-
tu údajů či práv a svobod ostatních, včet-
ně sociální ochrany, veřejného zdraví a
humanitárních účelů. Tato omezení by
měla být v souladu s požadavky stanove-
nými v Listině a v Evropské úmluvě o
ochraně lidských práv a základních svo-
bod.
(74) Měla by být stanovena odpovědnost
správce za jakékoliv zpracování osobních
údajů prováděné správcem nebo pro něj.
Správce by měl být zejména povinen za-
vést vhodná a účinná opatření a být scho-
pen doložit, že činnosti zpracování jsou v
souladu s tímto nařízením, včetně účin-
nosti opatření. Tato opatření by měla zo-
hledňovat povahu, rozsah, kontext a úče-
ly zpracování a riziko pro práva a svobody
fyzických osob.
(75) Různě pravděpodobná a závažná rizi-
ka pro práva a svobody fyzických osob
mohou vyplynout ze zpracování osobních
údajů, které by mohlo vést k fyzické,
hmotné nebo nehmotné újmě, zejména v
případech, kdy by zpracování mohlo vést
k diskriminaci, krádeži či zneužití identi-
ty, finanční ztrátě, poškození pověsti, ztrá-
tě důvěrnosti osobních údajů chráněných
služebním tajemstvím, neoprávněnému
zrušení pseudonymizace nebo jakémuko-
liv jinému významnému hospodářskému
či společenskému znevýhodnění, kdy by
subjekty údajů mohly být zbaveny svých
práv a svobod nebo možnosti kontrolovat
své osobní údaje, kdy jsou zpracovávány
osobní údaje, které vypovídají o rasovém
či etnickém původu, politických názorech,

náboženském vyznání či filosofickém pře-
svědčení nebo členství v odborech, kdy jsou
zpracovávány genetické údaje či údaje o
zdravotním stavu či sexuálním životě nebo
odsouzení v trestních věcech a trestných
činů či souvisejících bezpečnostních opat-
ření, kdy jsou za účelem vytvoření či vyu-
žití osobních profilů vyhodnocovány osob-
ní aspekty, zejména prostřednictvím ana-
lýzy nebo odhadu aspektů týkajících se
pracovních výsledků, ekonomické situace,
zdravotního stavu, osobních preferencí
nebo zájmů, spolehlivosti nebo chování,
místa pobytu a pohybu, kdy jsou zpraco-
vávány osobní údaje zranitelných osob,
především dětí, nebo kdy je zpracováván
velký objem osobních údajů a zpracování
se dotýká velkého počtu subjektů údajů.
(76) Pravděpodobnost a závažnost rizika
pro práva a svobody subjektu údajů by
měly být určeny na základě povahy, roz-
sahu, kontextu a účelům zpracování. Ri-
ziko by mělo být hodnoceno na základě
objektivního posouzení, které stanoví, zda
operace zpracování představují riziko či
vysoké riziko.
(77) Pokyny pro zavádění vhodných opat-
ření a pro prokázání souladu s požadavky
tímto správcem nebo zpracovatelem, ze-
jména pokud jde o zjištění rizika souvise-
jícího se zpracováním, jeho posouzení z
hlediska původu, povahy, pravděpodobnos-
ti a závažnosti, a stanovení osvědčených
postupů ke snížení rizika by mohly být
stanoveny zejména prostřednictvím schvá-
lených kodexů chování, schválených
osvědčení, pokynů sboru nebo doporuče-
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ní pověřence pro ochranu osobních úda-
jů. Sbor může rovněž vydávat pokyny tý-
kající se operací zpracování, u nichž se má
za to, že je nepravděpodobné, že by moh-
ly představovat vysoké riziko pro práva a
svobody fyzických osob, a stanovit, jaká
opatření mohou být v takových případech
k řešení podobného rizika postačující.
(78) Pro ochranu práv a svobod fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů je třeba přijmout vhodná technická
a organizační opatření, aby se zajistilo spl-
nění požadavků vyplývajících z tohoto na-
řízení. Aby správce mohl doložit soulad s
tímto nařízením, měl by přijmout vnitřní
koncepce a zavést opatření, která dodr-
žují zejména zásady záměrné a standard-
ní ochrany osobních údajů. Tato opatření
by mohla mimo jiné spočívat v minimali-
zaci zpracování osobních údajů, co nej-
rychlejší pseudonymizaci osobních údajů,
transparentnosti s ohledem na funkce a
zpracování osobních údajů, umožnění sub-
jektům údajů monitorovat zpracování
osobních údajů a umožnění správcům vy-
tvářet a zlepšovat bezpečnostní prvky. Po-
kud jde o vývoj, koncepci, výběr a použí-
vání aplikací, služeb a produktů, které jsou
založeny na zpracování osobních údajů
nebo osobní údaje za účelem plnění svých
funkcí zpracovávají, je třeba zhotovitele
těchto produktů, služeb a aplikací vybízet
k tomu, aby při vývoji a koncipování těch-
to produktů, služeb a aplikací zohledňo-
vali právo na ochranu údajů a brali nále-
žitý ohled na stav techniky s cílem zajis-
tit, aby správci a zpracovatelé mohli plnit

své povinnosti v oblasti ochrany údajů.
Zásady záměrné a standardní ochrany
osobních údajů by rovněž měly být zohled-
něny v souvislosti s veřejnými zakázka-
mi .
(79) Ochrana práv a svobod subjektů úda-
jů i odpovědnost správců a zpracovatelů,
mimo jiné pokud jde o jejich monitorová-
ní a opatření vůči nim přijímaná dozoro-
vými úřady, vyžadují, aby bylo jasně urče-
no, kdo má plnit jednotlivé povinnosti sta-
novené v tomto nařízení, včetně případů,
kdy správce určuje účely a prostředky
zpracování společně s jinými správci nebo
kdy je operace zpracování prováděna pro
správce.
(80) Pokud správce nebo zpracovatel, kte-
rý není usazen v Unii, zpracovává osobní
údaje subjektů údajů, které se nacházejí
v Unii, a tyto činnosti zpracování souvise-
jí s nabídkou zboží nebo služeb takovým
subjektům údajů v Unii bez ohledu na to,
zda je vyžadována platba subjektu údajů,
nebo souvisejí s monitorováním jejich cho-
vání v rozsahu, v němž k tomuto chování
dochází v Unii, měl by daný správce nebo
zpracovatel jmenovat svého zástupce, le-
daže by dotčené zpracování bylo příleži-
tostné, nezahrnovalo by rozsáhlé zpraco-
vání zvláštních kategorií osobních údajů
nebo osobních údajů týkajících se rozsud-
ků v trestních věcech a trestných činů a
bylo by nepravděpodobné, že by s ohledem
na svou povahu, souvislosti, rozsah a úče-
ly mohlo toto zpracování představovat ri-
ziko pro práva a svobody fyzických osob,
nebo ledaže by správce byl orgánem ve-

řejné moci nebo veřejným subjektem.
Zástupce by měl jednat jménem správce
nebo zpracovatele a může se něj obracet
kterýkoliv dozorový úřad. Zástupce by měl
být výslovně jmenován na základě písem-
ného zmocnění správcem nebo zpracova-
telem, aby jednal jejich jménem v souvis-
losti s povinnostmi správce nebo zpraco-
vatele stanovenými tímto nařízením. Jme-
nováním tohoto zástupce není dotčena
odpovědnost správce nebo zpracovatele
podle tohoto nařízení. Zástupce by měl
vykonávat své úkoly podle zmocnění udě-
leného správcem nebo zpracovatelem,
mimo jiné by měl spolupracovat s přísluš-
nými dozorovými úřady při jakémkoliv
úkonu prováděném s cílem zajistit soulad
s tímto nařízením. Vůči jmenovanému
zástupci by se v případě neplnění povin-
ností správcem nebo zpracovatelem mělo
uplatnit vymáhací řízení.
(81) Aby byl zajištěn soulad s požadavky
tohoto nařízení v případě zpracování pro-
váděného zpracovatelem jménem správ-
ce, měl by správce zpracováním pověřit
pouze zpracovatele, kteří poskytují dosta-
tečné záruky, zejména pokud jde o odbor-
né znalosti, spolehlivost a zdroje, že zave-
dou technická a organizační opatření, kte-
rá budou splňovat požadavky tohoto naří-
zení, včetně požadavků na bezpečnost
zpracování. Jednou z možností, jak pro-
kázat, že správce plní příslušné povinnos-
ti, je dodržování schváleného kodexu cho-
vání nebo schváleného mechanismu pro
vydávání osvědčení zpracovatelem. Pro-
vádění zpracování zpracovatelem by se
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mělo řídit smlouvou nebo jiným právním
aktem podle práva Unie nebo členského
státu, které by zavazovaly zpracovatele
vůči správci a v nichž by byl stanoven před-
mět a doba trvání zpracování, povaha a
účely zpracování, typ osobních údajů a
kategorie subjektů údajů, s přihlédnutím
ke konkrétním úkolům a povinnosti zpra-
covatele v souvislosti se zpracováním, jež
má být provedeno, a riziko pro práva a
svobody subjektů údajů. Správce a zpra-
covatel se mohou rozhodnout, že použijí
individuální smlouvu nebo standardní
smluvní ustanovení, která přijme buď pří-
mo Komise, nebo dozorový úřad v soula-
du s mechanismem jednotnosti a poté
Komise. Po dokončení zpracování jménem
správce by zpracovatel měl na základě roz-
hodnutí správce osobní údaje vrátit nebo
vymazat, jestliže se nepožaduje uložení
osobních údajů podle práva Unie nebo
členského státu, které se na zpracovatele
vztahuje.
(82) Aby správce nebo zpracovatel doložil
soulad s tímto nařízením, měl by vést zá-
znamy o činnostech zpracování, za které
odpovídá. Každý správce a zpracovatel by
měl být povinen spolupracovat s dozoro-
vým úřadem a na jeho žádost mu tyto zá-
znamy zpřístupnit, aby na jejich základě
mohly být tyto operace zpracování moni-
torovány.
(83) V zájmu zachování bezpečnosti a za-
bránění zpracování, které by bylo v roz-
poru s tímto nařízením, by měl správce
nebo zpracovatel posoudit rizika spojená
se zpracováním a přijmout opatření ke

zmírnění těchto rizik, například šifrová-
ní. Tato opatření by měla zajistit náleži-
tou úroveň bezpečnosti, včetně důvěrnosti,
s ohledem na stav techniky, náklady na
provedení v souvislosti s rizikem a pova-
hu osobních údajů, které mají být chrá-
něny. Při posuzování rizik pro zabezpeče-
ní osobních údajů by se měla vzít v úvahu
rizika, která zpracování představuje, jako
jsou náhodné nebo protiprávní zničení,
ztráta, pozměnění, neoprávněné zpřístup-
nění nebo zpřístupnění předaných, ulože-
ných nebo jiným způsobem zpracovaných
osobních údajů, které by mohly zejména
vést k fyzické, hmotné nebo nehmotné
újmě.
(84) S cílem přispět k zajištění souladu s
tímto nařízením v případech, kdy je prav-
děpodobné, že operace zpracování budou
představovat vysoké riziko pro práva a
svobody fyzických osob, by měl být správ-
ce odpovědný za provedení posouzení vli-
vu na ochranu osobních údajů, aby vyhod-
notil zejména původ, povahu, zvláštnost
a závažnost tohoto rizika. Výsledek posou-
zení by měl být zohledněn při rozhodová-
ní o vhodných opatřeních, která by měla
být přijata s cílem prokázat, že zpracová-
ní osobních údajů je v souladu s tímto na-
řízením. Pokud z posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů vyplývá, že ope-
race zpracování představují vysoké riziko,
které správce nemůže vhodnými opatře-
ními zmírnit, s ohledem na dostupné tech-
nologie a náklady na provedení, měl by
být před zpracováním konzultován dozo-
rový úřad.

(85) Není-li porušení zabezpečení osobních
údajů řešeno náležitě a včas, může to fy-
zickým osobám způsobit fyzickou, hmot-
nou či nehmotnou újmu, jako je ztráta
kontroly nad jejich osobními údaji nebo
omezení jejich práv, diskriminace, krádež
nebo zneužití identity, finanční ztráta, ne-
oprávněné zrušení pseudonymizace, po-
škození pověsti, ztráta důvěrnosti osob-
ních údajů chráněných služebním tajem-
stvím nebo jakékoliv jiné významné hos-
podářské či společenské znevýhodnění do-
tčených fyzických osob. Jakmile se tedy
správce o porušení zabezpečení osobních
údajů dozví, měl by je bez zbytečného od-
kladu, a je-li to možné, do 72 hodin poté,
co se o něm dozvěděl, ohlásit příslušné-
mu dozorovému úřadu, ledaže může v sou-
ladu se zásadou odpovědnosti doložit, že
je nepravděpodobné, že by dané porušení
zabezpečení osobních údajů mělo za ná-
sledek riziko pro práva a svobody fyzických
osob. Není-li toto ohlášení možné učinit
do 72 hodin, měly by být spolu s ním uve-
deny důvody zpoždění a informace mohou
být poskytnuty postupně bez zbytečného
dalšího prodlení.
(86) Správce by měl porušení zabezpeče-
ní osobních údajů oznámit subjektu úda-
jů bez zbytečného prodlení, pokud je prav-
děpodobné, že toto porušení bude mít za
následek vysoké riziko pro práva a svobo-
dy fyzické osoby, aby mohl učinit nezbyt-
ná opatření. V oznámení by měla být po-
psána povaha daného případu porušení
zabezpečení osobních údajů a obsažena do-
poručení pro dotčenou fyzickou osobu, jak
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případné nežádoucí účinky zmírnit. Tato
oznámení by měla být subjektům údajů
učiněna, jakmile je to proveditelné, v úzké
spolupráci s dozorovým úřadem a v sou-
ladu s pokyny tohoto úřadu nebo jiných
příslušných orgánů (například donucova-
cích orgánů). Například v případě potře-
by zmírnit bezprostřední riziko způsobení
újmy je nutné tuto skutečnost subjektům
údajů neprodleně oznámit, zatímco v si-
tuaci, kdy je zapotřebí zavést vhodná opat-
ření s cílem zabránit tomu, aby porušení
zabezpečení osobních údajů pokračovalo
nebo aby docházelo k podobným případům
porušení, může být opodstatněna delší lhů-
ta.
(87) Mělo by být zjištěno, zda byla zavede-
na veškerá vhodná technická a organizač-
ní opatření, aby se okamžitě stanovilo, zda
došlo k porušení zabezpečení osobních
údajů, a aby byly dozorový úřad a subjekt
údajů neprodleně informovány. Skuteč-
nost, že oznámení bylo provedeno bez zby-
tečného odkladu, se stanoví zejména s
ohledem na povahu a závažnost daného
porušení zabezpečení osobních údajů a
jeho důsledky a nežádoucí účinky pro sub-
jekt údajů. Toto oznámení může vést k
zásahu dozorového úřadu v souladu s jeho
úkoly a pravomocemi stanovenými v tom-
to nařízení.
(88) Při vytváření podrobných pravidel tý-
kajících se formátu a postupů ohlašování
případů porušení zabezpečení osobních
údajů by měly být náležitě zohledněny
okolnosti porušení, včetně otázky, zda byly
osobní údaje chráněny vhodnými technic-

kými opatřeními, jež pravděpodobnost
zneužití totožnosti a jiných forem zneuží-
vání účinně omezují. Tato pravidla a po-
stupy by navíc měly vzít v úvahu opráv-
něné zájmy donucovacích orgánů v přípa-
dech, kdy by předčasné zpřístupnění moh-
lo zbytečně ztížit vyšetřování okolností po-
rušení zabezpečení osobních údajů.
(89) Směrnice 95/46/ES stanovila obecnou
povinnost ohlašovat zpracování osobních
údajů dozorovým úřadům. Tato povinnost
přináší administrativní a finanční zátěž,
avšak nepřispěla ve všech případech ke
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by
měla být tato nerozlišená obecná ohlašo-
vací povinnost zrušena a nahrazena účin-
nými postupy a mechanismy, které by se
místo toho zaměřily na takové typy ope-
rací zpracování, jež mohou s ohledem na
svou povahu, rozsah, kontext a účely před-
stavovat vysoké riziko pro práva a svobo-
dy fyzických osob. Mezi tyto typy operací
zpracování mohou patřit ty, při nichž jsou
zejména používány nové technologie,
nebo které jsou zcela nového druhu a u
nichž správce dosud neprovedl posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů, nebo
které se staly nezbytnými z důvodu času,
který uplynul od prvotního zpracování.
(90) V těchto případech by měl správce
před zpracováním provést posouzení vli-
vu na ochranu osobních údajů s cílem po-
soudit konkrétní pravděpodobnost a závaž-
nost vysokého rizika a zohlednit přitom
povahu, rozsah, kontext a účely zpraco-
vání a zdroje rizika. Toto posouzení vlivu
by mělo zejména obsahovat zamýšlená

opatření, záruky a mechanismy pro sní-
žení tohoto rizika, pro zajištění ochrany
osobních údajů a prokázání souladu s tím-
to nařízením.
(91) To by mělo platit zejména pro rozsáh-
lé operace zpracování, jež mají sloužit ke
zpracování značného množství osobních
údajů na regionální, celostátní nebo nad-
národní úrovni, jež by mohly mít dopad
na velký počet subjektů údajů a u nichž je
pravděpodobné, že budou představovat
vysoké riziko, například vzhledem k je-
jich citlivosti, pokud se v souladu s dosa-
ženou úrovní technických znalostí použi-
je ve velkém rozsahu nová technologie,
jakož i pro jiné operace zpracování, které
představují vysoké riziko pro práva a svo-
body subjektů údajů, zejména v případech,
kdy s ohledem na tyto operace je pro sub-
jekty údajů obtížnější uplatnit svá práva.
Posouzení vlivu na ochranu osobních úda-
jů by mělo být vypracováno i v případech,
kdy se osobní údaje zpracovávají za úče-
lem přijetí rozhodnutí o konkrétních fy-
zických osobách v návaznosti na jakéko-
liv systematické a rozsáhlé hodnocení
osobních aspektů týkajících se fyzických
osob na základě profilování těchto údajů
nebo v návaznosti na zpracování zvlášt-
ních kategorií osobních údajů, biometric-
kých údajů, nebo údajů o odsouzení v
trestních věcech a o trestných činech či
souvisejících bezpečnostních opatřeních.
Posouzení vlivu na ochranu osobních úda-
jů je rovněž zapotřebí v případě monito-
rování veřejně přístupných prostor pro-
váděného ve velkém rozsahu, zejména



54

DALŠÍ INFORMACE, REGISTRACE K AKTUALIZAČNÍMU SERVISU - www.gdpr365.info

pokud se k němu používá optických elek-
tronických přístrojů, nebo v případě ja-
kýchkoliv jiných operací, kdy má přísluš-
ný dozorový úřad za to, že je pravděpo-
dobné, že zpracování bude představovat
vysoké riziko pro práva a svobody subjek-
tů údajů, zejména proto, že tyto úkony
brání subjektům údajů v uplatňování ně-
kterého z jejich práv nebo v používání
některé služby či smlouvy, nebo proto, že
jsou prováděny systematicky a ve velkém
rozsahu. Zpracování osobních údajů by ne-
mělo být považováno za zpracování vel-
kého rozsahu, pokud se jedná o zpracová-
ní osobních údajů pacientů nebo klientů
jednotlivými lékaři, zdravotníky nebo
právníky. V takových případech by posou-
zení vlivu na ochranu osobních údajů ne-
mělo být povinné.
(92) Za určitých okolností může být při-
měřené a účelné, aby byl předmět posou-
zení vlivu na ochranu osobních údajů šir-
ší a nevztahoval se pouze na jeden pro-
jekt, například když orgány veřejné moci
nebo veřejné subjekty mají v úmyslu vy-
tvořit společnou aplikaci nebo platformu
zpracování, nebo když několik správců
hodlá zavést společnou aplikaci nebo zpra-
covatelské prostředí pro celé průmyslové
odvětví nebo pro určitý segment nebo pro
široce užívanou horizontální činnost.
(93) V souvislosti s přijetím právního před-
pisu členského státu, na jehož základě
orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt
plní své úkoly a který danou operaci nebo
soubor operací zpracování upravuje, mo-
hou členské státy považovat za nutné pro-

vést výše uvedené posouzení před činnost-
mi zpracování.
(94) Pokud z posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů vyplývá, že by zpracování
v případě, že neexistují záruky, bezpečnost-
ní opatření ani mechanismy ke zmenšení
rizika, představovalo vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob, a pokud
je správce toho názoru, že riziko nelze
zmenšit prostředky přiměřenými z hledis-
ka dostupných technologií a nákladů na
provedení, je třeba před zahájením zpra-
cování konzultovat s dozorovým úřadem.
Je pravděpodobné, že toto vysoké riziko
vznikne v souvislosti s určitým typem
zpracování a rozsahem a četností zpraco-
vání, což rovněž může vést ke vzniku ško-
dy nebo zásahu do práv a svobod dotčené
fyzické osoby. Dozorový úřad by měl na
žádost o konzultaci reagovat ve stanove-
né lhůtě. Skutečností, že dozorový úřad v
této lhůtě nezareaguje, by však neměl být
dotčen žádný zásah tohoto úřadu prová-
děný v souladu s jeho úkoly a pravomoce-
mi stanovenými v tomto nařízení, včetně
pravomoci zakázat operace zpracování. V
rámci tohoto procesu konzultací může být
výsledek posouzení vlivu na ochranu osob-
ních údajů, které bylo provedeno v sou-
vislosti s daným zpracováním, předložen
dozorovému úřadu, zejména zamýšlená
opatření ke zmírnění rizika pro práva a
svobody fyzických osob.
(95) Zpracovatel by měl být v případě po-
třeby a na požádání správci nápomocen
při zajišťování dodržování povinností vy-
plývajících z provádění posouzení vlivu na

ochranu osobních údajů a z předchozí kon-
zultace s dozorovým úřadem.
(96) V průběhu příprav legislativního nebo
regulačního opatření, jímž bude stanove-
no zpracování osobních údajů, by měl být
rovněž konzultován dozorový úřad, aby byl
zajištěn soulad zamýšleného zpracování s
tímto nařízením, a zejména zmírněno sou-
visející riziko pro subjekt údajů.
(97) Pokud je zpracování prováděno orgá-
nem veřejné moci, s výjimkou soudů nebo
nezávislých justičních orgánů jednajících
v rámci svých justičních pravomocí, po-
kud jej v soukromém sektoru provádí
správce, jehož hlavní činnosti spočívají v
operacích zpracování, jež vyžadují pravi-
delné a systematické monitorování sub-
jektů údajů ve velkém rozsahu nebo po-
kud hlavní činnosti správce nebo zpraco-
vatele spočívají ve zpracování zvláštních
kategorií osobních údajů a údajů týkají-
cích se rozsudků v trestních věcech a trest-
ných činů, měla by být správci nebo zpra-
covateli při monitorování toho, zda je za-
jištěn vnitřní soulad s tímto nařízením,
nápomocna osoba s odbornými znalostmi
v oblasti právních předpisů a postupů tý-
kajících se ochrany údajů. V soukromém
sektoru souvisejí hlavní činnosti správce
s jeho základními činnostmi a nevztahují
se na zpracování osobních údajů jakožto
pomocnou činnost. Potřebná úroveň od-
borných znalostí by se měla určit zejmé-
na podle prováděných operací zpracování
a podle ochrany, která se vyžaduje pro
osobní údaje zpracovávané správcem nebo
zpracovatelem. Tito pověřenci pro ochra-
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nu osobních údajů, bez ohledu na to, zda
se jedná o zaměstnance správce, by měli
být schopni plnit své povinnosti a úkoly
nezávislým způsobem.
(98) Sdružení nebo jiné subjekty zastupu-
jící různé kategorie správců nebo zpraco-
vatelů by měly být vybízeny k tomu, aby
v mezích tohoto nařízení vypracovaly ko-
dexy chování s cílem usnadnit účinné
uplatňování tohoto nařízení, a to při zo-
hlednění zvláštní povahy zpracování pro-
váděného v některých odvětvích a speci-
fických potřeb mikropodniků a malých a
středních podniků. Tyto kodexy chování
by zejména mohly upřesňovat povinnosti
správců a zpracovatelů s přihlédnutím k
riziku, které ze zpracování pravděpodob-
ně vyplyne pro práva a svobody fyzických
osob.
(99) Při vypracovávání kodexu chování
nebo při jeho změně či rozšíření by sdru-
žení a jiné subjekty zastupující různé ka-
tegorie správců nebo zpracovatelů měly
konzultovat příslušné zúčastněné strany,
pokud možno i subjekty údajů, a měly by
zohledňovat návrhy a stanoviska vyjádře-
né v reakci na tyto konzultace.
(100) S cílem zvýšit transparentnost a lépe
zajistit soulad s tímto nařízením je třeba
vybízet k zavedení mechanismů pro vydá-
vání osvědčení, jakož i pečetí a známek
dokládajících ochranu údajů, aby subjek-
ty údajů mohly u příslušných produktů a
služeb rychle posoudit úroveň ochrany
údajů.
(101) Pro rozvoj mezinárodního obchodu a
mezinárodní spolupráce jsou nezbytné

toky osobních údajů do zemí mimo Unii a
do mezinárodních organizací a z těchto
zemí a organizací. Nárůst těchto toků s
sebou přinesl nové výzvy a obavy týkající
se ochrany osobních údajů. Pokud jsou
však osobní údaje předávány z Unie správ-
cům, zpracovatelům nebo jiným příjem-
cům ve třetích zemích nebo v mezinárod-
ních organizacích, neměla by být úroveň
ochrany fyzických osob zajištěná v Unii
tímto nařízením oslabována, a to ani v
případech dalšího předání osobních údajů
ze třetí země nebo mezinárodní organiza-
ce správcům nebo zpracovatelům ve stej-
né nebo jiné třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci. V každém případě lze předání
do třetích zemí a mezinárodním organiza-
cím provést pouze za plného dodržování
tohoto nařízení. K předání by mělo dochá-
zet pouze tehdy, pokud s výhradou ostat-
ních ustanovení tohoto nařízení správce
nebo zpracovatel splňují podmínky stano-
vené v tomto nařízení vztahující se na pře-
dávání osobních údajů do třetích zemí
nebo mezinárodním organizacím.
(102) Tímto nařízením nejsou dotčeny me-
zinárodní dohody uzavřené mezi Unií a
třetími zeměmi o předávání osobních úda-
jů, které zahrnují vhodné záruky pro sub-
jekty údajů. Členské státy mohou uzaví-
rat mezinárodní dohody, které zahrnují pře-
dání osobních údajů do třetích zemí nebo
mezinárodním organizacím, pokud tako-
vé dohody nemají vliv na toto nařízení
nebo jakákoliv jiná ustanovení práva Unie
a obsahují odpovídající úroveň ochrany
základních práv subjektů údajů.

(103) Komise by měla být schopna s účin-
kem pro celou Unii rozhodnout, že určitá
třetí země, určité území či konkrétní od-
větví v určité třetí zemi nebo určitá mezi-
národní organizace poskytují odpovídající
úroveň ochrany osobních údajů, a zajistit
tak právní jistotu a jednotný přístup v celé
Unii ve vztahu k dané třetí zemi nebo me-
zinárodní organizaci, u níž se má za to, že
takovou úroveň ochrany poskytuje. V
těchto případech by mělo být možné pře-
dat osobní údaje do této země nebo této
mezinárodní organizaci bez potřeby získat
další povolení. Komise by měla být schop-
na rovněž rozhodnout o zrušení takového
rozhodnutí, pokud o tom dotčenou třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci vyro-
zumí s plným uvedením důvodů.
(104) V souladu se základními hodnotami,
na kterých je Unie založena a mezi něž
patří zejména ochrana lidských práv, by
Komise měla při svém hodnocení určité
třetí země nebo určitého území nebo kon-
krétního odvětví v určité třetí zemi zohled-
nit skutečnost, jak tato třetí země dodr-
žuje zásady právního státu a přístupu ke
spravedlnosti, jakož i mezinárodní normy
a standardy v oblasti lidských práv a pří-
slušné obecné a odvětvové právní předpi-
sy, včetně právních předpisů týkajících se
veřejné bezpečnosti, obrany a národní bez-
pečnosti, jakož i veřejného pořádku a
trestního práva. Přijetí rozhodnutí o od-
povídající ochraně ve vztahu k určitému
území nebo konkrétnímu odvětví v určité
třetí zemi by mělo zohlednit jasná a ob-
jektivní kritéria, jako jsou určité činnosti
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zpracování a oblast působnosti použitel-
ných právních standardů a právních před-
pisů platných v dané třetí zemi. Třetí země
by měla nabídnout záruky zajišťující od-
povídající úroveň ochrany v zásadě rov-
nocennou úrovni ochrany zajištěné v Unii,
zejména pokud jsou osobní údaje zpraco-
vávány v jednom nebo více konkrétních
odvětvích. Daná třetí země by zejména
měla zajistit účinný nezávislý dozor nad
ochranou údajů a měla by stanovit me-
chanismy spolupráce s úřady členských
států pro ochranu osobních údajů, přičemž
subjektům údajů by měla být poskytnuta
účinná a vymahatelná práva a účinná
správní a soudní ochrana.
(105) Vedle mezinárodních závazků, které
daná třetí země nebo mezinárodní orga-
nizace přijala, by Komise měla zohlednit
povinnosti vyplývající z účasti dané třetí
země nebo mezinárodní organizace na
mnohostranných nebo regionálních systé-
mech, zejména ve vztahu k ochraně osob-
ních údajů, jakož i plnění těchto povinnos-
tí. Zohledněno by mělo být zejména při-
stoupení dané třetí země k Úmluvě Rady
Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně
osob se zřetelem na automatizované zpra-
cování osobních dat a jejímu dodatkové-
mu protokolu. Komise by měla při posu-
zování úrovně ochrany ve třetích zemích
nebo mezinárodních organizacích konzul-
tovat sbor.
(106) Komise by měla monitorovat fungo-
vání rozhodnutí o úrovni ochrany v určité
třetí zemi, na určitém území či v konkrét-
ním odvětví v určité třetí zemi nebo v ur-

čité mezinárodní organizaci a fungování
rozhodnutí přijatých na základě čl. 25 odst.
6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 95/46/ES.
Ve svých rozhodnutích o odpovídající
ochraně by Komise měla stanovit mecha-
nismus pravidelného přezkumu jejich fun-
gování. Tento pravidelný přezkum by měl
probíhat za konzultace s dotčenou třetí
zemí nebo mezinárodní organizací a měl
by zohlednit veškerý relevantní vývoj v
dané třetí zemi nebo mezinárodní organi-
zaci. Pro účely monitorování a provádění
pravidelných přezkumů by Komise měla
zohlednit názory a zjištění Evropského par-
lamentu a Rady, jakož i jiné příslušné or-
gány a zdroje. Komise by měla v přiměře-
né lhůtě vyhodnotit fungování posledně
uvedených rozhodnutí a veškerá relevant-
ní zjištění sdělovat výboru ve smyslu na-
řízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 182/2011(12) jak je stanoven v tom-
to nařízení, Evropskému parlamentu a
Radě.
(107) Komise by měla být schopna konsta-
tovat, že určitá třetí země, určité území
či konkrétní odvětví v určité třetí zemi
nebo určitá mezinárodní organizace již
odpovídající úroveň ochrany údajů neza-
jišťuje. Předání osobních údajů do této tře-
tí země nebo této mezinárodní organizaci
by tudíž mělo být povoleno, jen pokud jsou
splněny požadavky článků tohoto naříze-
ní týkající se předání na základě vhodných
záruk, závazných podnikových pravidel a
odchylek ve zvláštních situacích. V tomto
případě by měly být stanoveny konzulta-
ce mezi Komisí a těmito třetími zeměmi

nebo mezinárodními organizacemi. Komi-
se by měla včas informovat danou třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci o dů-
vodech a zahájit s ní konzultace za úče-
lem nápravy situace.
(108) Nebude-li přijato rozhodnutí o odpo-
vídající ochraně, měl by správce nebo
zpracovatel v zájmu odstranění nedostat-
ků v oblasti ochrany údajů ve třetí zemi
přijmout opatření, která subjektu údajů
poskytnou vhodné záruky. Tyto vhodné
záruky mohou spočívat ve využívání zá-
vazných podnikových pravidel, standard-
ních doložek o ochraně údajů přijatých
Komisí, standardních doložek o ochraně
údajů přijatých dozorovým úřadem nebo
smluvních doložek jím schválených. Tyto
záruky by měly zajistit splnění požadavků
na ochranu údajů a dodržení práv subjek-
tů údajů v rozsahu odpovídajícím zpraco-
vání v Unii, včetně dostupnosti vymaha-
telných práv subjektu údajů a účinné
právní ochrany, včetně práva na účinnou
správní nebo soudní ochranu a na poža-
dování náhrady škody v Unii nebo ve tře-
tí zemi. Měly by se týkat zejména soula-
du s obecnými zásadami pro zpracování
osobních údajů a zásad záměrné a stan-
dardní ochrany osobních údajů. Předání
mohou provést rovněž orgány veřejné
moci nebo veřejné subjekty s orgány ve-
řejné moci nebo veřejný subjekty ve tře-
tích zemích nebo s mezinárodními orga-
nizacemi s odpovídajícími povinnostmi
nebo funkcemi, a to i na základě ustano-
vení, která mají být vložena do správních
ujednání, jako je memorandum o porozu-
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mění, a která stanoví vymahatelná a účin-
ná práva subjektů údajů. Povolení přísluš-
ného dozorového úřadu by mělo být obdr-
ženo, jestliže jsou záruky stanoveny ve
správních ujednáních.
(109) Skutečnost, že správci a zpra-
covatelé mohou používat standardní do-
ložky o ochraně údajů přijaté Komisí nebo
dozorovým úřadem, by neměla správcům
ani zpracovatelům bránit v tom, aby za-
hrnuli standardní doložky o ochraně úda-
jů i do rozsáhlejších smluv, jako je smlou-
va mezi zpracovatelem a dalším zpraco-
vatelem, nebo doplnili jiné doložky či dal-
ší záruky, pokud tyto nejsou v přímém
nebo nepřímém rozporu se standardními
smluvními doložkami přijatými Komisí
nebo dozorovým úřadem nebo pokud se
nedotýkají základních práv či svobod sub-
jektů údajů. Správci a zpracovatelé by
měli být vybízeni k poskytování dalších
záruk prostřednictvím smluvních závaz-
ků, které doplní standardní doložky o
ochraně údajů.
(110) Skupina podniků nebo uskupení pod-
niků vykonávajících společnou hospodář-
skou činnost by měly mít možnost použí-
vat pro mezinárodní předávání údajů z
Unie organizacím ve stejné skupině pod-
niků nebo uskupení podniků vykonávají-
cích společnou hospodářskou činnost
schválená závazná podniková pravidla za
podmínky, že tato pravidla obsahují veš-
keré základní zásady a vymahatelná prá-
va v zájmu zajištění vhodných záruk pro
předávání nebo kategorie předávání osob-
ních údajů.

(111) Měla by být stanovena možnost pře-
dat údaje za určitých okolností, pokud
subjekt údajů dal svůj výslovný souhlas
nebo pokud je předání příležitostné a ne-
zbytné v souvislosti se smluvními či práv-
ními nároky, bez ohledu na to, zda probí-
há v soudním řízení nebo ve správním či
jakémkoli mimosoudním řízení, včetně
řízení před regulačními orgány. Rovněž by
měla být stanovena možnost převádět
údaje, pokud je to nutné z důležitých dů-
vodů veřejného zájmu stanovených prá-
vem Unie nebo členského státu nebo po-
kud je předání prováděno z rejstříku zří-
zeného na základě právních předpisů a ur-
čeného k nahlížení pro veřejnost nebo
osoby s oprávněným zájmem. V tomto
případě by se takové předání nemělo tý-
kat všech osobních údajů ani celých kate-
gorií osobních údajů obsažených v tomto
rejstříku, a pokud má být rejstřík přístup-
ný osobám s oprávněným zájmem, mělo
by být předání uskutečněno pouze na žá-
dost těchto osob nebo pokud jsou tyto oso-
by jejich příjemci, přičemž je třeba plně
zohlednit zájmy a základní práva subjek-
tu údajů.
(112) Tyto výjimky by se měly uplatnit ze-
jména v případech, kdy je předání údajů
vyžadováno a je nutné z důležitých důvo-
dů veřejného zájmu, například v přípa-
dech mezinárodní výměny údajů mezi or-
gány pro hospodářskou soutěž, daňovými
či celními správami, orgány finančního
dohledu, útvary příslušnými v oblasti so-
ciálního zabezpečení nebo veřejného zdra-
ví, například v případě vysledování kon-

taktů v souvislosti s nakažlivými choro-
bami nebo za účelem omezení nebo od-
stranění dopingu ve sportu. Předání osob-
ních údajů by mělo být považováno za zá-
konné rovněž tehdy, pokud je nezbytné
pro ochranu životně důležitého zájmu sub-
jektu údajů nebo jiné osoby, včetně fyzic-
ké integrity nebo života, není-li subjekt
údajů schopen udělit souhlas. V případě
neexistence rozhodnutí o odpovídající
ochraně může právo Unie nebo členské-
ho státu z důležitých důvodů veřejného zá-
jmu výslovně stanovit omezení předání
konkrétních kategorií údajů třetí zemi
nebo mezinárodní organizaci. Členské stá-
ty by taková ustanovení měly oznámit
Komisi. Jakékoliv předání osobních úda-
jů subjektu údajů, který není fyzicky nebo
právně způsobilý udělit souhlas s předá-
ním, mezinárodní humanitární organiza-
ci za účelem vykonání úkolu svěřeného
na základě ženevských úmluv nebo uplat-
ňování mezinárodního humanitárního prá-
va použitelného v ozbrojených konfliktech
by mohlo být považováno za nezbytné z
důležitého důvodu veřejného zájmu nebo
z důvodu životně důležitého zájmu subjek-
tu údajů.
(113) Předání, o nichž lze konstatovat, že
nejsou opakovaná a že se týkají pouze
omezeného počtu subjektů údajů, by rov-
něž mohla být uskutečňována pro účely
závažných oprávněných zájmů správce,
pokud nad těmito zájmy nepřevažují zá-
jmy nebo práva a svobody subjektu údajů
a pokud správce posoudil všechny okol-
nosti daného předání údajů. Správce by
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měl zvážit zvláště povahu osobních úda-
jů, účel a dobu trvání navrhované opera-
ce nebo operací zpracování, jakož i situaci
v zemi původu, v dané třetí zemi a v zemi
konečného určení, a měl by poskytnout
vhodné záruky pro ochranu základních
práv a svobod fyzických osob, pokud jde o
zpracování jejich osobních údajů. Taková
předání by měla být možná pouze v okra-
jových případech, kdy se nepoužije žádný
z ostatních důvodů pro převod. Pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely by měla být zohled-
něna oprávněná očekávání společnosti
ohledně zvyšování znalostí. Správce by o
takovém předání měl informovat dozoro-
vý úřad a subjekt údajů.
(114) Pokud Komise nepřijala rozhodnutí
o odpovídající úrovni ochrany údajů ve
třetí zemi, správce nebo zpracovatel by
měl v každém případě využít řešení, kte-
rá subjektům údajů poskytnou vymaha-
telná a účinná práva, pokud jde o zpraco-
vání jejich osobních údajů v Unii po jejich
předání, tak aby i nadále požívali základ-
ních práv a záruk.
(115) Některé třetí země přijímají právní
předpisy a jiné právní akty, které mají pří-
mo upravovat činnosti zpracování fyzický-
mi a právnickými osobami spadající do
pravomoci členských států. Může se mimo
jiné jednat o rozsudky soudů či rozhodnu-
tí správních orgánů ve třetích zemích, v
nichž se od správce nebo zpracovatele vy-
žaduje předání či zpřístupnění osobních
údajů a které nejsou založeny na platných
mezinárodních dohodách, jako je například

smlouva o vzájemné právní pomoci, mezi
danou třetí zemí a Unií nebo členským
státem. Extrateritoriální používání těch-
to právních předpisů a jiných právních
aktů může být v rozporu s mezinárodním
právem a znesnadnit zajištění ochrany fy-
zických osob zajištěné v Unii tímto naří-
zením. Předání údajů by mělo být povole-
no jen tehdy, jsou-li splněny podmínky
předání údajů do třetích zemí stanovené
v tomto nařízení. Tak tomu může být
mimo jiné v případě, kdy je sdělení údajů
nezbytné z důležitého důvodu veřejného
zájmu, jenž je uznán v právu Unie nebo
členského státu, které se na správce vzta-
huje.
(116) Předání osobních údajů přes hranice
mimo území Unie může fyzické osoby vy-
stavit zvýšenému riziku, že nebudou moci
uplatnit svá práva na ochranu osobních
údajů, a zejména se chránit před protipráv-
ním použitím nebo poskytnutím těchto
údajů. Zároveň se může stát, že dozorové
úřady nebudou schopny vyřizovat stížnosti
nebo provádět šetření týkající se činností
prováděných za hranicemi svého státu.
Překážkou pro jejich úsilí o přeshraniční
spolupráci mohou být také nedostatečné
preventivní nebo nápravné pravomoci,
rozdíly v právní úpravě a praktické pře-
kážky, například omezené zdroje. Proto
je třeba podporovat užší spolupráci mezi
dozorovými úřady zabývajícími se ochra-
nou osobních údajů s cílem napomoci jim
při výměně informací a provádění šetření
ve spolupráci s příslušnými mezinárodní-
mi partnery. Pro účely vypracování me-

chanismů mezinárodní spolupráce s cílem
usnadnit a poskytovat vzájemnou meziná-
rodní pomoc při prosazování právních
předpisů na ochranu osobních údajů by si
Komise a dozorové úřady měly při činnos-
tech souvisejících s výkonem svých pra-
vomocí vyměňovat informace a spolupra-
covat s příslušnými orgány ve třetích ze-
mích, na základě vzájemnosti a v souladu
s tímto nařízením.
(117)  Zásadním prvkem ochrany fyzických
osob v souvislosti se zpracováním jejich
osobních údajů je zřízení dozorových úřa-
dů, jež mohou v členských státech plnit
své úkoly a vykonávat své pravomoci zce-
la nezávisle. Členské státy by měly mít
možnost zřídit více než jeden dozorový
úřad, aby zohlednily své ústavní, organi-
zační a správní uspořádání.
(118) Nezávislost dozorových úřadů by ne-
měla znamenat, že se na ně nemůže vzta-
hovat mechanismus kontroly nebo moni-
torování, pokud jde o jejich finanční výda-
je, nebo soudní přezkum.
(119) Pokud členský stát zřídí více dozoro-
vých úřadů, měl by právním předpisem
zavést mechanismy, které zajistí jejich
účinnou účast v mechanismu jednotnosti.
Tento členský stát by měl zejména určit
dozorový úřad, který bude fungovat jako
jediné kontaktní místo pro účinnou účast
těchto úřadů v mechanismu, s cílem za-
jistit rychlou a plynulou spolupráci s ostat-
ními dozorovými úřady, sborem a Komisí.
(120) Každému dozorovému úřadu by měly
být poskytnuty finanční a lidské zdroje,
prostory a infrastruktura, které potřebu-
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je pro účinné plnění svých úkolů, včetně
úkolů souvisejících se vzájemnou pomocí
a spoluprací s jinými dozorovými úřady v
celé Unii. Každý dozorový úřad by měl mít
samostatný veřejný roční rozpočet, který
může být součástí celkového zemského
nebo státního rozpočtu.
(121) Obecné podmínky pro člena nebo čle-
ny dozorového úřadu by měly být v kaž-
dém členském státě upraveny právním
předpisem, a zejména by měly stanovit,
že tito členové mají být jmenováni trans-
parentním způsobem parlamentem, vlá-
dou nebo hlavou dotčeného členského stá-
tu na návrh vlády nebo člena vlády, parla-
mentu nebo jeho komory, anebo nezávis-
lým subjektem pověřeným právem člen-
ského státu. V zájmu zajištění nezávislos-
ti dozorového úřadu by jeho člen nebo čle-
nové měli jednat poctivě a zdržet se jaké-
hokoliv jednání neslučitelného s výkonem
jejich funkce a během svého funkčního
období by neměli vykonávat žádnou výdě-
lečnou ani nevýdělečnou pracovní činnost
neslučitelnou s touto funkcí. Dozorový
úřad by měl mít vlastní pracovníky, které
vybere dozorový úřad nebo nezávislý or-
gán zřízený podle práva členského státu
a kteří by měli podléhat výhradně vedení
člena či členů daného dozorového úřadu.
(122) Každý dozorový úřad by měl být na
území svého vlastního členského státu
příslušný k výkonu pravomocí a plnění
úkolů, které mu byly svěřeny v souladu s
tímto nařízením. To by se mělo týkat ze-
jména zpracování v souvislosti s činnost-
mi provozovny správce nebo zpracovatele

na území jejich vlastního členského stá-
tu, zpracování osobních údajů prováděné-
ho orgány veřejné moci nebo soukromý-
mi subjekty jednajícími ve veřejném zá-
jmu, zpracování dotýkajícího se subjektů
údajů na jeho území nebo zpracování pro-
váděného správcem či zpracovatelem, kte-
rý není usazen v Unii, v případě zacílení
na subjekty údajů mající bydliště na jeho
území. To by dále mělo zahrnovat vyřizo-
vání stížností podaných subjekty údajů,
provádění šetření ohledně uplatňování to-
hoto nařízení a zvyšování povědomí ve-
řejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a
právech, pokud jde o zpracování osobních
údajů.
(123) Dozorové úřady by měly sledovat
uplatňování ustanovení tohoto nařízení a
přispívat k jejich jednotnému uplatňová-
ní v celé Unii s cílem chránit fyzické oso-
by v souvislosti se zpracováním jejich osob-
ních údajů a usnadnit volný pohyb osob-
ních údajů v rámci vnitřního trhu. Za tím-
to účelem by dozorové úřady měly spolu-
pracovat mezi sebou a s Komisí, aniž by
byla zapotřebí jakákoliv dohoda mezi člen-
skými státy o poskytování vzájemné po-
moci nebo o takové spolupráci.
(124) Pokud ke zpracování osobních údajů
dochází v souvislosti s činnostmi provozov-
ny správce nebo zpracovatele v Unii a ten-
to správce nebo zpracovatel je usazen ve
více než jednom členském státě, nebo
pokud zpracování prováděné v souvislosti
s činnostmi jediné provozovny správce či
zpracovatele v Unii se podstatně dotýká
či pravděpodobně dotkne subjektů údajů

ve více než jednom členském státě, měl
by úlohu vedoucího dozorového úřadu pl-
nit dozorový úřad pro hlavní provozovnu
správce či zpracovatele nebo pro jedinou
provozovnu správce či zpracovatele. Měl
by spolupracovat s ostatními dotčenými
dozorovými úřady vzhledem k tomu, že
správce nebo zpracovatel má na území
jejich členského státu provozovnu, že sub-
jekty údajů mající bydliště na jejich úze-
mí jsou podstatně dotčeny, nebo že u těch-
to úřadů byla podána stížnost. Rovněž v
případě, kdy subjekt údajů nemající byd-
liště v daném členském státě podal stíž-
nost, měl by být dozorový úřad, u nějž byla
taková stížnost podána, rovněž dotčeným
dozorovým úřadem. V rámci svých úkolů
vydávat pokyny k veškerým otázkám tý-
kajícím se uplatňování tohoto nařízení by
měl mít sbor možnost vydávat pokyny,
zejména ohledně kritérií, která je třeba
zohlednit za účelem zjištění, zda jsou da-
ným zpracováním podstatně dotčeny sub-
jekty údajů ve více než jednom členském
státě, a ohledně toho, co se rozumí rele-
vantní a odůvodněnou námitkou.
(125) Vedoucí dozorový úřad by měl být pří-
slušný k přijímání závazných rozhodnutí
o opatřeních, aby tak uplatnil pravomoci,
které svěřuje toto nařízení. Ve své funkci
vedoucího dozorového úřadu by měl do roz-
hodovacího procesu úzce zapojit dotčené
dozorové úřady a jejich činnost koordino-
vat. Pokud se rozhodne o zamítnutí stíž-
nosti subjektu údajů zcela či částečně, měl
by toto rozhodnutí přijmout dozorový
úřad, u nějž byla stížnost podána.
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(126) Rozhodnutí by mělo být odsouhlase-
no společně vedoucím dozorovým úřadem
a dotčenými dozorovými úřady, mělo by
být určeno hlavní či jediné provozovně
správce nebo zpracovatele a mělo by být
pro správce i zpracovatele závazné. Správ-
ce nebo zpracovatel by měl přijmout opat-
ření nezbytná k zajištění souladu s tímto
nařízením a provádění rozhodnutí ozná-
meného vedoucím dozorovým úřadem
hlavní provozovně správce nebo zpraco-
vatele, pokud jde o zpracování prováděné
v Unii.
(127) Každý dozorový úřad, který nejedná
jako vedoucí dozorový úřad, by měl být
příslušný k projednávání místních přípa-
dů, kdy je správce nebo zpracovatel usa-
zen ve více než jednom členském státě,
avšak předmět určitého zpracování se týká
pouze zpracování prováděného v jediném
členském státě a zahrnuje pouze subjek-
ty údajů v tomto jediném členském státě,
například jsou-li předmětem zpracování
osobní údaje zaměstnanců v konkrétním
zaměstnaneckém kontextu určitého člen-
ského státu. V takových případech by měl
tento dozorový úřad o této záležitosti ne-
prodleně informovat vedoucí dozorový
úřad. Po obdržení těchto informací by měl
vedoucí dozorový úřad rozhodnout, zda se
bude danou záležitostí zabývat podle usta-
novení o spolupráci mezi vedoucím dozo-
rovým úřadem a dalšími dotčenými dozo-
rovými úřady, či zda se jí má na místní
úrovni zabývat dozorový úřad, který ve-
doucí dozorový úřad informoval. Při roz-
hodování o tom, zda se bude záležitostí za-

bývat, by měl vedoucí dozorový úřad zo-
hlednit, zda se v členském státě dozoro-
vého úřadu, který jej informoval, nachází
provozovna správce nebo zpracovatele, s
cílem zajistit účinný výkon rozhodnutí vůči
správci nebo zpracovateli. Pokud vedoucí
dozorový úřad rozhodne, že se záležitostí
zabývat bude, měl by mít dozorový úřad,
který jej informoval, možnost předložit ná-
vrh rozhodnutí, které by vedoucí dozoro-
vý úřad měl co nejvíce zohlednit při pří-
pravě svého návrhu rozhodnutí v rámci
tohoto mechanismu jediného kontaktní-
ho místa.
(128) Pravidla týkající se vedoucího dozo-
rového úřadu a mechanismu jediného kon-
taktního místa by se neměla vztahovat na
případy, kdy zpracování provádějí orgány
veřejné moci nebo soukromé subjekty ve
veřejném zájmu. V takových případech by
jediným dozorovým úřadem příslušným k
výkonu pravomocí, které mu byly svěře-
ny podle tohoto nařízení, měl být dozoro-
vý úřad členského státu, v němž je orgán
veřejné moci či soukromý subjekt usazen.
(129) Aby se zajistilo jednotné monitorová-
ní a prosazování tohoto nařízení v celé
Unii, měly by mít dozorové úřady v kaž-
dém členském státě tytéž úkoly a účinné
pravomoci, včetně pravomocí provádět
šetření, ukládat nápravná opatření a sank-
ce, vydávat povolení a poskytovat pora-
denství, zejména v případech stížností fy-
zických osob, a aniž jsou dotčeny pravo-
moci orgánů příslušných podávat obžalo-
bu podle práva členského státu, pravomoci
upozorňovat justiční orgány na porušení

tohoto nařízení a obrátit se na soud. Mezi
tyto pravomoci by měla rovněž patřit pra-
vomoc vydávat dočasné nebo trvalé ome-
zení zpracování, včetně jeho zákazu. Člen-
ské státy mohou vymezit další úkoly sou-
visející s ochranou osobních údajů podle
tohoto nařízení. Pravomoci dozorových
úřadů by měly být vykonávány v souladu
s vhodnými procesními zárukami stano-
venými v právu Unie a členského státu,
nestranně, spravedlivě a v přiměřených
lhůtách. Každé opatření by zejména mělo
být vhodné, nezbytné a přiměřené, aby byl
s přihlédnutím k okolnostem každého jed-
notlivého případu zajištěn soulad s tímto
nařízením, mělo by respektovat právo
všech osob být vyslechnuty dříve, než bude
přijato jakékoliv individuální opatření,
které by na ně mělo nepříznivý dopad, a
nemělo by pro dotčené osoby znamenat
zbytečné náklady a přílišné obtíže. Pravo-
moci provádět šetření, pokud jde o přístup
do prostor, by měly být vykonávány v sou-
ladu s příslušnými požadavky procesního
práva členského státu, jako je například
požadavek obstarat si předem soudní po-
volení. Každé právně závazné opatření
dozorového úřadu by mělo mít písemnou
formu, být jasné a jednoznačné, uvádět
dozorový úřad, který je vydal, a datum
svého vydání, mělo by být opatřeno pod-
pisem vedoucího či vedoucím zmocněné-
ho člena dozorového úřadu a obsahovat
odůvodnění opatření a odkaz na právo na
účinnou právní ochranu. Tím by však ne-
měly být vyloučeny další požadavky podle
procesního práva členského státu. Přijetí
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právně závazného rozhodnutí znamená, že
může dojít k soudnímu přezkumu v člen-
ském státě dozorového úřadu, který roz-
hodnutí přijal.
(130) Pokud dozorový úřad, jemuž byla stíž-
nost podána, není vedoucím dozorovým
úřadem, měl by s ním vedoucí dozorový
úřad úzce spolupracovat v souladu s usta-
noveními o spolupráci a jednotnosti obsa-
ženými v tomto nařízení. V těchto přípa-
dech by vedoucí dozorový úřad měl při
přijetí opatření s právními účinky, včetně
uložení správních pokut, v maximální
míře zohlednit stanovisko dozorového úřa-
du, jemuž byla stížnost podána a jenž by
měl i nadále mít pravomoc provádět spo-
lečně s příslušným dozorovým úřadem
jakékoliv šetření na území svého členské-
ho státu.
(131) V případech, kdy by měl jiný dozoro-
vý úřad jednat jako vedoucí dozorový úřad
pro činnosti zpracování prováděné správ-
cem nebo zpracovatelem, ale kdy se kon-
krétní předmět stížnosti nebo možné po-
rušení týkají pouze činností zpracování pro-
váděných správcem či zpracovatelem v
tom členském státě, v němž byla stížnost
podána nebo zjištěno možné porušení, a
daná záležitost se podstatným způsobem
nedotýká či pravděpodobně nedotkne sub-
jektů údajů v dalších členských státech,
by dozorový úřad, jenž obdržel stížnost
nebo odhalil situace, které představují
možné porušení tohoto nařízení, nebo byl
o těchto situacích informován jiným způ-
sobem, měl usilovat o smírné řešení se
správcem, a nebude-li v tomto úsilí úspěš-

ný, měl by uplatnit veškerou škálu svých
pravomocí. Mělo by sem mimo jiné patřit
zvláštní zpracování prováděné na území
členského státu daného dozorového úřa-
du nebo zpracování týkající se subjektů
údajů na území tohoto členského státu,
zpracování prováděné v souvislosti s na-
bídkou zboží nebo služeb konkrétně za-
měřenou na subjekty údajů na území člen-
ského státu daného dozorového úřadu,
nebo zpracování, které musí být posouze-
no s ohledem na příslušné právní závaz-
ky podle práva členského státu.
(132) Činnosti dozorových úřadů, jejichž
cílem je zvyšování povědomí veřejnosti,
by měly zahrnovat specifická opatření za-
měřená na správce a zpracovatele, včet-
ně mikropodniků a malých a středních
podniků, jakož i na fyzické osoby, zejmé-
na v kontextu vzdělávání.
(133) Dozorové úřady by si při plnění svých
úkolů měly být vzájemně nápomocny, aby
bylo zajištěno jednotné uplatňování a pro-
sazování tohoto nařízení na vnitřním trhu.
Dozorový úřad, který požádal o vzájem-
nou pomoc, může přijmout prozatímní
opatření, pokud neobdrží odpověď na žá-
dost o vzájemnou pomoc do jednoho mě-
síce od obdržení této žádosti jiným dozo-
rovým úřadem.
(134) Každý dozorový úřad by se měl ve
vhodných případech účastnit společných
postupů dozorových úřadů. Dožádaný do-
zorový úřad by měl mít povinnost reago-
vat na žádost ve stanovené lhůtě.
(135) Aby bylo zajištěno jednotné uplatňo-
vání tohoto nařízení v celé Unii, měl by

být zaveden mechanismus jednotnosti pro
spolupráci mezi dozorovými úřady. Tento
mechanismus by se měl použít především
tehdy, má-li některý dozorový úřad v
úmyslu přijmout opatření s právními účin-
ky ve vztahu k operacím zpracování, kte-
ré se podstatně dotýkají významného po-
čtu subjektů údajů v několika členských
státech. Měl by se použít také v případě,
kdy kterýkoli dotčený dozorový úřad nebo
Komise žádají, aby byla daná záležitost
vyřešena v rámci mechanismu jednotnos-
ti. Tímto mechanismem by neměla být
dotčena jiná opatření, která by Komise
mohla přijmout při výkonu svých pravo-
mocí podle Smluv.
(136) Při použití mechanismu jednotnosti
by sbor měl ve stanovené lhůtě vydat sta-
novisko, pokud tak rozhodne většina jeho
členů nebo pokud o to požádá kterýkoli
dotčený dozorový úřad či Komise. Sbor by
rovněž měl být zmocněn k přijímání práv-
ně závazných rozhodnutí v případě sporů
mezi dozorovými úřady. Pro tyto účely by
měl vydávat v zásadě se souhlasem dvou-
třetinové většiny svých členů právně zá-
vazná rozhodnutí v jasně určených přípa-
dech, kdy mezi dozorovými úřady existují
protikladná stanoviska, zejména v rámci
mechanismu spolupráce mezi vedoucím
dozorovým úřadem a dotčenými dozoro-
vými úřady, pokud jde o podstatu věci,
zejména o to, zda došlo k porušení tohoto
nařízení.
(137) Může se vyskytnout naléhavá potře-
ba konat z důvodu ochrany práv a svobod
subjektů údajů, zejména pokud hrozí, že
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výkon některého z práv subjektu údajů
by mohl být značně ztížen. Dozorový úřad
by proto měl mít možnost v řádně odů-
vodněných případech přijmout na svém
území prozatímní opatření se stanovenou
dobou platnosti, která by neměla být del-
ší než tři měsíce.
(138) Použití takového mechanismu by
mělo být podmínkou legality opatření s
právními účinky přijatého dozorovým úřa-
dem v těch případech, kdy je jeho použití
povinné. V ostatních případech s přeshra-
ničním rozměrem by se měl použít me-
chanismus spolupráce mezi vedoucím do-
zorovým úřadem a dotčenými dozorový-
mi úřady a dotčené dozorové úřady by si
na dvoustranné nebo mnohostranné úrov-
ni mohly poskytovat vzájemnou pomoc a
provádět společné postupy, aniž by mecha-
nismus jednotnosti použily.
(139) Za účelem podpory důsledného uplat-
ňování tohoto nařízení by sbor měl být
zřízen jako nezávislý subjekt Unie. Aby
sbor mohl plnit své cíle, měl by mít práv-
ní subjektivitu. Sbor by měl zastupovat
jeho předseda. Sbor by měl nahradit pra-
covní skupinu pro ochranu fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních úda-
jů, zřízenou směrnicí 95/46/ES. Měl by být
složen z vedoucího dozorového úřadu kaž-
dého členského státu a evropského inspek-
tora ochrany údajů nebo jejich příslušných
zástupců. Komise by se měla na jeho čin-
nosti sboru podílet bez hlasovacího práva
a evropský inspektor ochrany údajů by
měl mít zvláštní hlasovací práva. Sbor by
měl přispívat k jednotnému uplatňování

tohoto nařízení v celé Unii, například po-
skytovat Komisi poradenství, zejména
ohledně úrovně ochrany ve třetích zemích
nebo v mezinárodních organizacích, a pod-
porovat spolupráci dozorových úřadů v
celé Unii. Sbor by měl při plnění svých
úkolů jednat nezávisle.
(140) Sboru by měl být nápomocen sekre-
tariát, jehož služby zajistí evropský inspek-
tor ochrany údajů. Pracovníci evropské-
ho inspektora ochrany údajů podílející se
na plnění úkolů svěřených sboru tímto na-
řízením by měli své úkoly plnit výhradně
na základě pokynů a pod vedením předse-
dy sboru.
(141) Každý subjekt údajů by měl mít prá-
vo podat stížnost u jediného dozorovému
úřadu, zejména v členském státě, kde má
své obvyklé bydliště, a právo na účinnou
soudní ochranu v souladu s článkem 47
Listiny, jestliže se domnívá, že byla poru-
šena jeho práva podle tohoto nařízení,
nebo pokud dozorový úřad na stížnost
nereaguje, stížnost zcela či částečně od-
mítne či zamítne, nebo pokud nekoná,
přestože je to nutné z důvodu ochrany
práv subjektu údajů. Šetření, které ná-
sleduje po podání stížnosti, by mělo být s
výhradou soudního přezkumu provedeno
v rozsahu, jenž je v daném případě přimě-
řený. Dozorový úřad by měl subjekt úda-
jů v přiměřené lhůtě informovat o pokro-
ku v řešení stížnosti a o jeho výsledku.
Je-li v dané věci zapotřebí další šetření
nebo koordinace s jiným dozorovým úřa-
dem, měl by být subjekt údajů informo-
ván průběžně. S cílem usnadnit podávání

stížností by měl každý dozorový úřad při-
jmout určitá opatření, například poskyt-
nout formulář pro podání stížnosti, který
lze vyplnit i elektronicky, aniž by byly vy-
loučeny další komunikační prostředky.
(142) Pokud se subjekt údajů domnívá, že
jeho práva podle tohoto nařízení byla po-
rušena, měl by být oprávněn pověřit urči-
tý neziskový subjekt, organizaci nebo
sdružení, které jsou zřízeny v souladu s
právem členského státu, jejichž statutár-
ní cíle jsou ve veřejném zájmu a které
působí v oblasti ochrany osobních údajů,
aby podaly jeho jménem stížnost u dozo-
rového úřadu, uplatnily právo na soudní
ochranu jménem subjektu údajů nebo
uplatnily jménem subjektu údajů právo
na odškodnění, je-li stanoveno v právu
členského státu. Členský stát může sta-
novit, že tento subjekt, organizace nebo
sdružení má právo podat v daném člen-
ském státě stížnost nezávisle na pověření
od subjektu údajů a právo na účinnou
soudní ochranu, pokud mají důvod se do-
mnívat, že došlo k porušení práva subjek-
tu údajů v důsledku zpracování osobních
údajů, které je porušením tohoto naříze-
ní. Tento subjekt, organizace nebo sdru-
žení nesmí požadovat jménem subjektu
údajů náhradu škody, aniž by ho tím sub-
jekt údajů pověřil.
(143) Každá fyzická nebo právnická osoba
má právo podat žalobu na neplatnost roz-
hodnutí sboru u Soudního dvora za pod-
mínek stanovených v článku 263 Smlou-
vy o fungování EU. Jakožto orgány, jimž
jsou taková rozhodnutí určena, musí do-
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tčené dozorové úřady, které chtějí tato roz-
hodnutí napadnout, v souladu s článkem
263 Smlouvy o fungování EU žalobu po-
dat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim
byla rozhodnutí oznámena. Pokud se roz-
hodnutí sboru bezprostředně a osobně do-
týkají správce, zpracovatele nebo stěžo-
vatele, mohou tyto osoby podat žalobu na
neplatnost těchto rozhodnutí a v souladu
s článkem 263 Smlouvy o fungování EU
ve lhůtě dvou měsíců od jejich zveřejnění
na internetových stránkách sboru. Aniž je
dotčeno toto právo podle článku 263
Smlouvy o fungování EU, měla by mít
každá fyzická nebo právnická osoba právo
na účinnou soudní ochranu u příslušného
vnitrostátního soudu proti rozhodnutím
dozorového úřadu, která vůči ní zakládají
právní účinky. Taková rozhodnutí se tý-
kají zejména výkonu vyšetřovacích, ná-
pravných a povolovacích pravomocí dozo-
rovým úřadem nebo odmítnutí či zamít-
nutí stížností. Právo na účinnou soudní
ochranu se však nevztahuje na další opat-
ření dozorových úřadů, která nejsou práv-
ně závazná, jako jsou stanoviska vydáva-
ná dozorovým úřadem nebo poradenství
jím poskytované. Řízení proti dozorové-
mu úřadu by mělo být zahájeno u soudů
toho členského státu, v němž je daný do-
zorový úřad zřízen, a mělo by probíhat
podle procesního práva tohoto členského
státu. Tyto soudy by měly vykonávat soud-
ní pravomoc v plném rozsahu, která by
měla zahrnovat pravomoc řešit všechny
skutkové a právní otázky, které jsou pro
jimi projednávaný spor relevantní.

Pokud dozorový úřad odmítl nebo zamítl
stížnost, může se stěžovatel obrátit na
soudy v tomtéž členském státě. Pokud jde
o soudní ochranu související s uplatňová-
ním tohoto nařízení, vnitrostátní soudy,
které zvažují rozhodnutí o otázce nezbyt-
né pro vydání jejich rozsudku, mohou,
nebo v případě uvedeném v článku 267
Smlouvy o fungování EU musí, požádat
Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné
otázce týkající se výkladu práva Unie včet-
ně tohoto nařízení. Kromě toho pokud je
rozhodnutí dozorového úřadu, kterým se
provádí rozhodnutí sboru, napadeno u
vnitrostátního soudu a předmětem sporu
je platnost daného rozhodnutí sboru,
nemá tento vnitrostátní soud pravomoc
prohlásit rozhodnutí sboru za neplatné,
nýbrž se musí v případě, že je považuje za
neplatné, obrátit v otázce platnosti na
Soudní dvůr v souladu s článkem 267
Smlouvy o fungování EU. Vnitrostátní
soud se však nemůže s otázkou platnosti
rozhodnutí sboru obrátit na Soudní dvůr
na žádost fyzické či právnické osoby, kte-
rá měla možnost podat žalobu na neplat-
nost tohoto rozhodnutí, zejména pokud se
jí rozhodnutí bezprostředně a osobně do-
týkalo, avšak ve lhůtě stanovené v člán-
ku 263 Smlouvy o fungování EU tak neu-
činila.
(144) Domnívá-li se soud vedoucí řízení
proti rozhodnutí dozorového úřadu, že
před příslušným soudem v jiném člen-
ském státě je vedeno řízení týkající se
stejného zpracování, jako je například stej-
ný předmět, pokud jde o zpracování pro-

váděné stejným správcem nebo zpracova-
telem, nebo stejný důvod činnosti, měl by
tento soud kontaktovat, aby ověřil exis-
tenci takových souvisejících řízení. Není-
li související řízení před soudem v jiném
členském státě dosud vyřízeno, mohou
všechny soudy, u nichž nebylo řízení za-
hájeno jako první, svá řízení přerušit nebo
se mohou na žádost zúčastněné strany
příslušnosti vzdát ve prospěch soudu, u
něhož bylo řízení zahájeno jako první, jest-
liže je soud, u něhož bylo řízení zahájeno
jako první, příslušný pro daná řízení a
spojení těchto souvisejících řízení je pod-
le práva státu tohoto soudu přípustné. Má
se za to, že řízení spolu navzájem souvi-
sejí, pokud je mezi nimi tak úzký vztah,
že jejich společné projednání a rozhodnu-
tí je vhodné k tomu, aby se zabránilo vy-
dání vzájemně si odporujících rozhodnutí
v oddělených řízeních.
(145) Při řízeních proti správci nebo zpra-
covateli by žalobce měl mít možnost vol-
by, zda podá žalobu u soudů členského stá-
tu, kde má správce nebo zpracovatel pro-
vozovnu nebo kde má subjekt údajů byd-
liště, s výjimkou případů, kdy je správce
orgánem veřejné moci členského státu,
který jedná v rámci výkonu veřejné moci.
(146) Veškerou újmu, která může osobám
vzniknout v důsledku zpracování, které
porušuje toto nařízení, by měl nahradit
správce nebo zpracovatel. Správce nebo
zpracovatel by však měl být odpovědnosti
zproštěn, pokud prokáže, že za újmu ne-
nese žádným způsobem odpovědnost. Vý-
klad pojmu „újma“ by měl být široký a
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opírat se o judikaturu Soudního dvora při
plném zohlednění cílů tohoto nařízení.
Tím nejsou dotčeny jakékoliv nároky
uplatňované v případě újmy způsobené po-
rušením jiných pravidel práva Unie nebo
členského státu. Zpracování, které poru-
šuje toto nařízení, zahrnuje rovněž zpra-
cování, které porušuje akty v přenesené
pravomoci a prováděcí akty přijaté v sou-
ladu s tímto nařízením a právními před-
pisy členského státu upřesňující pravidla
tohoto nařízení. Subjekty údajů by měly
obdržet plnou a účinnou náhradu újmy,
kterou utrpěly. Jsou-li správci nebo zpra-
covatelé zapojeni do téhož zpracování, měl
by každý správce nebo zpracovatel nést
odpovědnost za celkovou újmu. Jsou-li
však tito správci nebo zpracovatelé v sou-
ladu s právem členského státu spojeni v
tomtéž řízení, může být náhrada újmy
rozvržena podle odpovědnosti každého
správce nebo zpracovatele za újmu způ-
sobenou zpracováním, za podmínky, že je
zajištěno úplné a účinné odškodnění sub-
jektu údajů, jenž újmu utrpěl. Kterýkoli
správce nebo zpracovatel, který uhradil
plnou náhradu újmy, může následně za-
hájit soudní řízení proti jiným správcům
nebo zpracovatelům zapojeným do téhož
zpracování.
(147) Jsou-li v tomto nařízení obsažena
zvláštní pravidla o soudní příslušnosti,
zejména pokud jde o řízení týkající se žá-
dosti o soudní ochranu, včetně odškodně-
ní, vedené proti správci nebo zpracovate-
li, nemělo by uplatnění těchto zvláštních
pravidel být dotčeno obecnými pravidly o

soudní příslušnosti, jako jsou například
pravidla stanovená v nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012.(13)

(148) S cílem posílit prosazování pravidel
tohoto nařízení by za jakékoliv jeho poru-
šení měly být uloženy sankce včetně správ-
ních pokut, a to vedle nebo namísto vhod-
ných opatření uložených dozorovým úřa-
dem podle tohoto nařízení. V méně závaž-
ných případech porušení nebo pokud by
pokuta, která bude pravděpodobně ulože-
na, představovala pro fyzickou osobu ne-
přiměřenou zátěž, může být namísto po-
kuty uloženo napomenutí. Náležitě by se
však měla zohlednit povaha, závažnost a
doba trvání porušení, úmyslný charakter
porušení, kroky, které byly učiněny s cí-
lem zmírnit způsobenou škodu, míra od-
povědnosti nebo jakékoli relevantní před-
chozí porušení, způsob, jakým se dozoro-
vý úřad o daném porušení dozvěděl, dodr-
žování opatření, která byla vůči správci
nebo zpracovateli nařízena, dodržování
kodexu chování nebo jakýkoli jiný přitě-
žující nebo polehčující faktor. Uložení
sankcí včetně správních pokut by mělo
podléhat vhodným procesním zárukám v
souladu s obecnými zásadami právních
předpisů Unie a Listiny, včetně účinné práv-
ní ochrany a spravedlivého procesu.
(149) Členské státy by měly mít možnost
stanovit pravidla týkající se trestních sank-
cí za porušení tohoto nařízení, včetně po-
rušení vnitrostátních pravidel přijatých
podle tohoto nařízení a v jeho mezích. Tyto
trestní sankce mohou rovněž zahrnovat
odebrání zisků získaných na základě po-

rušení tohoto nařízení. Uložení trestních
sankcí za porušení těchto vnitrostátních
pravidel a správních pokut by však nemě-
lo vést k porušení zásady ne bis in idem,
jak ji vykládá Soudní dvůr.
(150) Aby byly posíleny a harmonizovány
správní sankce za porušení tohoto naří-
zení, měl by každý dozorový úřad mít pra-
vomoc uložit správní pokuty. V tomto na-
řízení by měly být uvedeny porušení a
maximální hranice a kritéria pro stanove-
ní souvisejících správních pokut, jež by
měl v každém jednotlivém případě určit
příslušný dozorový úřad při zohlednění
všech příslušných okolností konkrétní si-
tuace s náležitým přihlédnutím zejména
k povaze, závažnosti a době trvání tohoto
porušení a k jeho důsledkům a opatřením
přijatým v zájmu zajištění souladu s po-
vinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení
a v zájmu prevence či zmírnění důsledků
tohoto porušení. Pro účely uložení správ-
ních pokut podniku by měl být podnik chá-
pán ve smyslu článků 101 a 102 Smlouvy
o fungování EU. Jsou-li správní pokuty
uloženy osobám, které nejsou podnikem,
měl by dozorový úřad při rozhodování o
odpovídající výši pokuty zohlednit obecnou
úroveň příjmů v daném členském státě,
jakož i ekonomickou situaci dané osoby.
K prosazování důsledného uplatňování
správních pokut je možné využít rovněž
mechanismus jednotnosti. Zda a do jaké
míry by se měly správní pokuty vztaho-
vat na orgány veřejné moci, by měl určit
členský stát. Uložení správní pokuty nebo
varování nemá vliv na uplatňování dalších
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pravomocí dozorových úřadů nebo dalších
sankcí podle tohoto nařízení.
(151) Právní systémy Dánska a Estonska
neumožňují uložení správních pokut v
podobě stanovené tímto nařízením. Pra-
vidla týkající se správních pokut mohou
být uplatňována tak, že v Dánsku pokutu
uloží příslušný vnitrostátní soud jakožto
trestní sankci a v Estonsku pokutu uloží
dozorový úřad v přestupkovém řízení,
pokud takové uplatnění pravidel má v uve-
dených členských státech účinek, který je
rovnocenný správním pokutám uloženým
dozorovými úřady. Příslušné vnitrostátní
soudy by tedy měly zohlednit doporučení
dozorového úřadu, který dal podnět k ulo-
žení pokuty. Uložené pokuty by v každém
případě měly být účinné, přiměřené a od-
razující.
(152) Nejsou-li správní sankce harmonizo-
vány tímto nařízením nebo v případě po-
třeby v jiných případech, jako jsou závaž-
ná porušení tohoto nařízení, měly by člen-
ské státy zavést systém, který zajistí ulo-
žení účinných, přiměřených a odrazujících
pokut. Povaha těchto trestních nebo
správních sankcí by měla být stanovena
právem členského státu.
(153) Právo členského státu by měly uvá-
dět pravidla upravující svobodu projevu a
informací, včetně novinářského, akade-
mického, uměleckého nebo literárního
projevu, do souladu s právem na ochranu
osobních údajů podle tohoto nařízení. Na
zpracování osobních údajů prováděné vý-
hradně pro novinářské účely nebo pro
účely akademického, uměleckého či lite-

rárního projevu by se měly vztahovat od-
chylky nebo výjimky z některých ustano-
vení tohoto nařízení, je-li to nutné za úče-
lem uvedení práva na ochranu osobních
údajů do souladu s právem na svobodu
projevu a informací, jak je zakotveno v
článku 11 Listiny. To by mělo platit zejmé-
na pro zpracování osobních údajů v audio-
vizuální oblasti a ve zpravodajských a tis-
kových archivech. Členské státy by proto
měly přijmout legislativní opatření stano-
vující výjimky a odchylky nezbytné pro
vyvážení těchto základních práv. Členské
státy by měly tyto výjimky a odchylky při-
jímat s ohledem na obecné zásady, práva
subjektu údajů, správce a zpracovatele,
předávání osobních údajů do třetích zemí
nebo mezinárodním organizacím, nezávis-
lé dozorové úřady a na spolupráci a jed-
notné použití a zvláštní případy zpracová-
ní osobních údajů. Pokud se tyto výjimky
a odchylky v jednotlivých členských stá-
tech liší, mělo by se použít právo členské-
ho státu, které se na správce vztahuje.
Aby byl zohledněn význam práva na svo-
bodu projevu v každé demokratické spo-
lečnosti, je třeba vykládat pojmy souvise-
jící s touto svobodou, například žurnalis-
tika, šířeji.
(154) Toto nařízení umožňuje, aby při jeho
provádění byla zohledněna zásada přístu-
pu veřejnosti k úředním dokumentům.
Lze mít za to, že přístup veřejnosti k úřed-
ním dokumentům je ve veřejném zájmu.
Orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt
by měl mít možnost zpřístupnit veřejnos-
ti osobní údaje v dokumentech, které jsou

v jeho držení, pokud je toto zpřístupnění
stanoveno právem Unie nebo členského
státu, které se na tento orgán nebo sub-
jekt vztahuje. Tyto právní předpisy by
měly zajišťovat soulad přístupu veřejnos-
ti k úředním dokumentům a opakované-
ho použití informací veřejného sektoru s
právem na ochranu osobních údajů, a mo-
hou proto stanovit nezbytné zajištění sou-
ladu s právem na ochranu osobních údajů
podle tohoto nařízení. Odkaz na orgány
veřejné moci a veřejné subjekty by v tom-
to kontextu měl zahrnovat všechny orgá-
ny nebo jiné subjekty, na něž se vztahuje
právo členského státu v oblasti přístupu
veřejnosti k dokumentům. Směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 2003/98/ES(14)

ponechává nedotčenu a nijak neovlivňuje
úroveň ochrany fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů pod-
le práva Unie a členských států, a zejmé-
na nemění povinnosti a práva podle toho-
to nařízení. Uvedená směrnice by se ze-
jména neměla vztahovat na dokumenty,
k nimž je vyloučen nebo omezen přístup
na základě režimů přístupu z důvodu
ochrany osobních údajů, a na části doku-
mentů přístupné podle těchto režimů, kte-
ré obsahují osobní údaje, jejichž opakova-
né použití bylo právně vymezeno jako jed-
nání v rozporu s právními předpisy na
ochranu fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
(155) Právo členského státu nebo kolektiv-
ní smlouvy (včetně „podnikových dohod“)
mohou stanovit zvláštní pravidla, která
upraví zpracování osobních údajů zaměst-
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nanců v souvislosti se zaměstnáním, ze-
jména podmínky, za nichž lze osobní úda-
je v souvislosti se zaměstnáním zpracová-
vat na základě souhlasu zaměstnance, za
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy
včetně plnění povinností stanovených zá-
konem nebo kolektivními smlouvami, ří-
zení, plánování a organizace práce, za úče-
lem zajištění rovnosti a různorodosti na
pracovišti, zdraví a bezpečnosti na praco-
višti, dále za účelem individuálního a ko-
lektivního výkonu a požívání práv a vý-
hod spojených se zaměstnáním a za úče-
lem ukončení zaměstnaneckého poměru.
(156) Zpracování osobních údajů pro účely
archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely by mělo podléhat
vhodným zárukám týkajícím se práv a
svobod subjektu údajů podle tohoto naří-
zení. Tyto záruky by měly zajistit, aby byla
zavedena technická a organizační opatře-
ní, zejména s cílem zajistit dodržování zá-
sady minimalizace údajů. Další zpracová-
ní osobních údajů pro účely archivace ve
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistic-
ké účely má být provedeno, pokud správ-
ce usoudil, že je možné splnit tyto účely
na základě zpracování osobních údajů,
které neumožňují nebo již neumožňují
identifikaci subjektů údajů, za podmínky
existence vhodných záruk (jako je napří-
klad pseudonymizace osobních údajů).
Členské státy by měly stanovit vhodné
záruky týkající se zpracování osobních
údajů pro účely archivace ve veřejném zá-

jmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely. Člen-
ské státy by měly mít v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů pro účely archi-
vace ve veřejném zájmu, pro účely vědec-
kého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely možnost stanovit, za
zvláštních podmínek podléhajícím vhod-
ným zárukám pro subjekty údajů, upřes-
nění a odchylky týkající se požadavků na
informace a práva na opravu nebo výmaz
osobních údajů, práva být zapomenut, prá-
va na omezení zpracování, práva na pře-
nositelnost údajů a práva vznést námit-
ku. S danými podmínkami a zárukami
mohou být spojeny zvláštní postupy urče-
né subjektům údajů pro uplatňování těch-
to práv, je-li to vhodné s ohledem na úče-
ly daného konkrétního zpracování, spolu
s technickými a organizačními opatření-
mi, jejichž cílem je minimalizovat zpraco-
vání osobních údajů při uplatňování zá-
sad přiměřenosti a nutnosti. Zpracování
osobních údajů pro vědecké účely by mělo
být v souladu i s dalšími příslušnými práv-
ními předpisy, upravujícími například kli-
nická hodnocení.
(157) Díky propojení informací z registrů
mohou výzkumní pracovníci získat velmi
cenné poznatky o rozšířených onemocně-
ních, jako jsou kardiovaskulární onemoc-
nění, rakovina a deprese. Na základě in-
formací z registrů mohou být výsledky
výzkumů posíleny, neboť takové výzkumy
vycházejí z rozsáhlejšího vzorku popula-
ce. V rámci společenských věd umožňuje
výzkum vycházející z informací obsaže-

ných v registrech výzkumným pracovní-
kům získat základní poznatky o dlouho-
dobém vztahu mezi řadou sociálních pod-
mínek, jako je stav nezaměstnanosti a
úroveň vzdělání, a jinými životními pro-
měnnými. Výsledky výzkumu získané pro-
střednictvím registrů poskytují spolehli-
vé a velmi kvalitní poznatky, které mo-
hou sloužit jako základ pro formulaci a
provádění znalostní politiky, zvýšit kvali-
tu života řady osob a zlepšit účinnost soci-
álních služeb. S cílem usnadnit vědecký
výzkum mohou být osobní údaje zpraco-
vávány pro účely vědeckého výzkumu s
výhradou vhodných podmínek a záruk sta-
novených v právu Unie nebo členského
státu.
(158) Toto nařízení by se mělo vztahovat i
na případy zpracování osobních údajů pro
účely archivace, přičemž je třeba mít na
paměti, že by se nemělo vztahovat na osob-
ní údaje zesnulých osob. Orgány veřejné
moci či veřejné nebo soukromé subjekty,
které mají v držení záznamy veřejného
zájmu, by měly být útvary, které mají na
základě práva Unie nebo členského státu
právní povinnost získávat, uchovávat, po-
suzovat, uspořádat, popisovat, sdělovat,
podporovat a šířit záznamy trvalé hodno-
ty pro obecný veřejný zájem a poskytovat
k nim přístup. Členské státy by rovněž
měly mít možnost stanovit, že osobní údaje
mohou být dále zpracovávány pro účely
archivace, například s cílem poskytnout
konkrétní informace související s politic-
kým chováním za bývalých totalitních re-
žimů, s genocidou, zločiny proti lidskosti,
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zejména holokaustem, nebo válečnými
zločiny.
(159) Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro
účely vědeckého výzkumu, toto nařízení
by se mělo vztahovat i na takové zpraco-
vání. Pro účely tohoto nařízení by zpraco-
vání osobních údajů pro účely vědeckého
výzkumu mělo být chápáno v širokém
smyslu a zahrnovat například technolo-
gický vývoj a technologické demonstrace,
základní výzkum, aplikovaný výzkum a
výzkum financovaný ze soukromých zdro-
jů. Kromě toho by mělo zohledňovat cíl
Unie podle čl. 179 odst. 1 Smlouvy o fun-
gování EU, jímž je vytvoření evropského
výzkumného prostoru. K účelům vědec-
kého výzkumu by rovněž měly patřit stu-
die prováděné ve veřejném zájmu v ob-
lasti veřejného zdraví. V zájmu dodržení
specifických podmínek zpracování osob-
ních údajů pro vědecké účely by měly pla-
tit zvláštní podmínky zejména pro zveřej-
ňování nebo jiné zpřístupnění osobních
údajů v souvislosti s účely vědeckého vý-
zkumu. Vyplynou-li z vědeckého výzku-
mu, zejména v souvislosti se zdravím,
důvody pro přijetí dalších opatření v zá-
jmu subjektu údajů, měla by se s ohle-
dem na tato opatření uplatňovat obecná
pravidla tohoto nařízení.
(160) Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro
účely historického výzkumu, toto naříze-
ní by se mělo vztahovat i na takové zpra-
cování. K takovým účelům by rovněž měl
patřit historický výzkum a výzkum pro ge-
nealogické účely, přičemž je třeba mít na
paměti, že by se toto nařízení nemělo vzta-

hovat na zesnulé osoby.
(161) Pro účely vyslovení souhlasu s účas-
tí ve vědeckém výzkumu v klinických hod-
noceních by měla platit příslušná ustano-
vení nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 536/2014.(15)

(162) Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro
statistické účely, toto nařízení by se mělo
vztahovat na takové zpracování. Právo
Unie nebo členského státu by mělo v me-
zích tohoto nařízení určit statistický ob-
sah, kontrolu přístupu, zvláštní podmín-
ky zpracování osobních údajů pro statis-
tické účely a vhodná opatření k zaručení
práv a svobod subjektu údajů a k zajištění
statistické důvěrnosti. Statistickými úče-
ly se rozumí jakékoli operace shromaž-
ďování a zpracování osobních údajů ne-
zbytné pro statistická zjišťování nebo pro
generování statistických výsledků. Tyto
statistické výsledky mohou být dále pou-
žity pro různé účely, včetně účelů vědec-
kého výzkumu. Jestliže se jedná o statis-
tické účely, výsledkem zpracování nejsou
osobní údaje, ale souhrnné údaje, a tento
výsledek ani dané osobní údaje nejsou
používány na podporu opatření nebo roz-
hodnutí týkajících se konkrétní fyzické
osoby.
(163) Důvěrné informace, které statistické
orgány Unie a členských států shromaž-
ďují za účelem vypracovávání úředních ev-
ropských a vnitrostátních statistik, by
měly být chráněny. Evropské statistiky by
měly být sestavovány, vypracovávány a
šířeny v souladu se statistickými zásada-
mi stanovenými v čl. 338 odst. 2 Smlouvy

o fungování EU, zatímco vnitrostátní sta-
tistiky by měly splňovat rovněž požadav-
ky práva členského státu. Další upřesně-
ní o statistické důvěrnosti evropské sta-
tistiky poskytuje nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 223/2009.(16)

(164) Pokud jde o pravomoci dozorových
úřadů získat od správce nebo zpracovate-
le přístup k osobním údajům a přístup do
jejich prostor, mohou členské státy v me-
zích tohoto nařízení právním předpisem
přijmout zvláštní pravidla pro zajištění po-
vinnosti zachovávat služební nebo jiné rov-
nocenné tajemství, pokud je to nezbytné
pro uvedení práva na ochranu osobních
údajů do souladu s povinností zachovávat
služební tajemství. Nejsou tím dotčeny
stávající povinnosti členských států při-
jmout pravidla o uplatňování služebního
tajemství tam, kde to vyžadují právní před-
pisy Unie.
(165) V souladu s článkem 17 Smlouvy o
fungování EU toto nařízení uznává posta-
vení, které podle stávajícího ústavního
práva mají církve a náboženská sdružení
či společenství v členských státech, a ne-
dotýká se jej.
(166) Aby byly splněny cíle tohoto naříze-
ní, zejména chránit základní práva a svo-
body fyzických osob a především jejich
právo na ochranu osobních údajů a zajis-
tit volný pohyb osobních údajů v rámci
Unie, měla by být na Komisi přenesena
pravomoc přijímat akty v souladu s člán-
kem 290 Smlouvy o fungování EU. Akty v
přenesené pravomoci by měly být přijímá-
ny především s ohledem na kritéria a po-
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žadavky týkající se mechanismů pro vy-
dávání osvědčení, informace, které mají
být poskytovány pomocí standardizova-
ných ikon a postupy pro prezentaci tako-
vých ikon. Je obzvláště důležité, aby Ko-
mise v rámci přípravné činnosti vedla od-
povídající konzultace, a to i na odborné
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla
zajistit, aby byly příslušné dokumenty pře-
dány současně, včas a vhodným způsobem
Evropskému parlamentu a Radě.
(167) V zájmu zajištění jednotných podmí-
nek pro provádění tohoto nařízení je tře-
ba svěřit Komisi prováděcí pravomoci v
případech stanovených tímto nařízením.
Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 182/2011. Komise
by v této souvislosti měla zvážit zvláštní
opatření, pokud jde o mikropodniky a
malé a střední podniky.
(168) Přezkumný postup by se měl použít
při přijímání prováděcích aktů, pokud jde
o standardní smluvní doložky mezi správ-
ci a zpracovateli a mezi zpracovateli na-
vzájem, kodexy chování; technické normy
a mechanismy pro vydávání osvědčení; od-
povídající úroveň ochrany poskytovanou
určitou třetí zemí, určitým územím či kon-
krétním odvětvím v určité třetí zemi nebo
určitou mezinárodní organizací; přijetí
standardních ustanovení o ochraně úda-
jů; formáty a postupy pro výměnu infor-
mací elektronickými prostředky mezi
správci, zpracovateli a dozorovými úřady
pro účely závazných podnikových pravi-

del; vzájemnou pomoc; ujednání pro vý-
měnu informací elektronickými prostřed-
ky mezi dozorovými úřady navzájem a
mezi dozorovými úřady a sborem.
(169) Je-li to nezbytné v závažných, nalé-
havých a řádně odůvodněných případech,
jestliže dostupné důkazy poukazují na to,
že určitá třetí země, určité území či kon-
krétní odvětví zpracování v určité třetí
zemi nebo určitá mezinárodní organizace
nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, a
jedná-li se o krajně naléhavé případy, měla
by Komise přijmout okamžitě použitelné
prováděcí akty.
(170) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž za-
jištění přiměřené úrovně ochrany fyzic-
kých osob a volného pohybu osobních úda-
jů v Unii, nemůže být dosaženo uspokoji-
vě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu
rozsahu nebo účinků tohoto nařízení,
může být lépe dosaženo na úrovni Unie,
může Unie přijmout opatření v souladu
se zásadou subsidiarity stanovenou v člán-
ku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen
„Smlouva o EU“). V souladu se zásadou
proporcionality stanovenou v uvedeném
článku nepřekračuje toto nařízení rámec
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto
cíle.
(171) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být
tímto nařízením zrušena. Zpracování, kte-
ré již ke dni použitelnosti tohoto nařízení
probíhá, by mělo být uvedeno v soulad s
tímto nařízením ve lhůtě dvou let ode dne
vstupu tohoto nařízení v platnost. Je-li
toto zpracování založeno na souhlasu pod-
le směrnice 95/46/ES, není nutné, aby

subjekt údajů znovu udělil svůj souhlas,
pokud je způsob udělení daného souhlasu
v souladu s podmínkami tohoto nařízení,
s cílem umožnit správci pokračovat v tom-
to zpracování i po dni použitelnosti tohoto
nařízení. Přijatá rozhodnutí Komise a
schválení dozorových úřadů vycházející ze
směrnice 95/46/ES by měla zůstat v plat-
nosti, dokud nebudou změněna, nahraze-
na nebo zrušena.
(172) Evropský inspektor ochrany údajů byl
konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 na-
řízení (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko
dne 7. března 2012.(17)

(173) Toto nařízení by se mělo použít na
všechny záležitosti týkající se ochrany
základních práv a svobod při zpracování
osobních údajů, na které se nevztahují
specifické povinnosti stanovené ve směr-
nici Evropského parlamentu a Rady 2002/
58/ES(18) a sledující stejný cíl, včetně po-
vinností správce a práv fyzických osob. Za
účelem vyjasnění vztahu mezi tímto na-
řízením a směrnicí 2002/58/ES by měla být
uvedená směrnice odpovídajícím způso-
bem změněna. Jakmile bude toto naříze-
ní přijato, směrnice 2002/58/ES by měla
být podrobena přezkumu, zejména s cí-
lem zajistit soudržnost s tímto nařízením,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
Obecná ustanovení

Článek 1
Předmět a cíle

1. Toto nařízení stanoví pravidla týkají-
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cí se ochrany fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a pravidla
týkající se volného pohybu osobních úda-
jů.
2. Toto nařízení chrání základní práva a
svobody fyzických osob, a zejména jejich
právo na ochranu osobních údajů.
3. Volný pohyb osobních údajů v Unii není
z důvodu ochrany fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů ome-
zen ani zakázán.

Článek 2
Věcná působnost

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo
částečně automatizované zpracování osob-
ních údajů a na neautomatizované zpra-
cování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být
zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpra-
cování osobních údajů prováděné:
a) při výkonu činností, které nespadají

do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností,

které spadají do oblasti působnosti
hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU;

c) fyzickou osobou v průběhu výlučně
osobních či domácích činností;

d) příslušnými orgány za účelem preven-
ce, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předchá-
zení.

3. Na zpracování osobních údajů orgány,
institucemi a jinými subjekty Unie se vzta-

huje nařízení (ES) č. 45/2001. Nařízení (ES)
č. 45/2001 a další právní akty Unie týkají-
cí se takového zpracování osobních údajů
jsou uzpůsobeny zásadám a pravidlům to-
hoto nařízení podle článku 98.
4. Tímto nařízením není dotčeno uplat-
ňování směrnice 2000/31/ES, zejména po-
kud jde o pravidla týkající se odpovědnos-
ti poskytovatelů zprostředkovatelských
služeb uvedená v článcích 12 až 15 uvede-
né směrnice.

Článek 3
Místní působnost

1. Toto nařízení se vztahuje na zpraco-
vání osobních údajů v souvislosti s činnost-
mi provozovny správce nebo zpracovatele
v Unii bez ohledu na to, zda zpracování
probíhá v Unii či mimo ni.
2. Toto nařízení se vztahuje na zpraco-
vání osobních údajů subjektů údajů, kte-
ré se nacházejí v Unii, správcem nebo
zpracovatelem, který není usazen v Unii,
pokud činnosti zpracování souvisejí:
a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto

subjektům údajů v Unii, bez ohledu
na to, zda je od subjektů údajů poža-
dována platba; nebo

b) s monitorováním jejich chování, pokud
k němu dochází v rámci Unie.

3. Toto nařízení se vztahuje na zpraco-
vání osobních údajů správcem, který není
usazen v Unii, ale na místě, kde se právo
členského státu uplatňuje na základě
mezinárodního práva veřejného.

Článek 4
Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „osobními údaji“ veškeré informace o
identifikované nebo identifikovatelné fy-
zické osobě (dále jen „subjekt údajů“); iden-
tifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo iden-
tifikovat, zejména odkazem na určitý iden-
tifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fy-
zické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby;
2) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo
soubor operací s osobními údaji nebo sou-
bory osobních údajů, který je prováděn
pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromáždění, zazname-
nání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přeno-
sem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístup-
nění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení;
3) „omezením zpracování“ označení ulo-
žených osobních údajů za účelem omeze-
ní jejich zpracování v budoucnu;
4) „profilováním“ jakákoli forma automa-
tizovaného zpracování osobních údajů spo-
čívající v jejich použití k hodnocení někte-
rých osobních aspektů vztahujících se k
fyzické osobě, zejména k rozboru nebo
odhadu aspektů týkajících se jejího pra-
covního výkonu, ekonomické situace,
zdravotního stavu, osobních preferencí,
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zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde
se nachází, nebo pohybu;
5) „pseudonymizací“ zpracování osobních
údajů tak, že již nemohou být přiřazeny
konkrétnímu subjektu údajů bez použití
dodatečných informací, pokud jsou tyto
dodatečné informace uchovávány odděle-
ně a vztahují se na ně technická a organi-
zační opatření, aby bylo zajištěno, že ne-
budou přiřazeny identifikované či identi-
fikovatelné fyzické osobě;
6) „evidencí“ jakýkoliv strukturovaný
soubor osobních údajů přístupných podle
zvláštních kritérií, ať již je centralizova-
ný, decentralizovaný, nebo rozdělený pod-
le funkčního či zeměpisného hlediska;
7) „správcem“ fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jiný subjekt, který sám nebo společně s
jinými určuje účely a prostředky zpraco-
vání osobních údajů; jsou-li účely a pro-
středky tohoto zpracování určeny právem
Unie či členského státu, může toto právo
určit dotčeného správce nebo zvláštní kri-
téria pro jeho určení;
8) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnic-
ká osoba, orgán veřejné moci, agentura
nebo jiný subjekt, který zpracovává osob-
ní údaje pro správce;
9) „příjemcem“ 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, kte-
ré mohou získávat osobní údaje v rámci
zvláštního šetření v souladu s právem člen-
ského 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;
10) „třetí stranou“ fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jiný subjekt, který není subjektem údajů,
správcem, zpracovatelem ani osobou pří-
mo podléhající správci nebo zpracovateli,
jež je oprávněna ke zpracování osobních
údajů;
11) „souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli
svobodný, konkrétní, informovaný a jed-
noznačný projev vůle, kterým subjekt
údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování
svých osobních údajů;
12) „porušením zabezpečení osobních úda-
jů“ porušení zabezpečení, které vede k
náhodnému nebo protiprávnímu zničení,
ztrátě, změně nebo neoprávněnému po-
skytnutí nebo zpřístupnění přenášených,
uložených nebo jinak zpracovávaných
osobních údajů;
13) „genetickými údaji“ osobní údaje tý-
kající se zděděných nebo získaných gene-
tických znaků fyzické osoby, které posky-
tují jedinečné informace o její fyziologii či
zdraví a které vyplývají zejména z analý-
zy biologického vzorku dotčené fyzické oso-
by;
14) „biometrickými údaji“ osobní údaje vy-
plývající z konkrétního technického zpra-
cování týkající se fyzických či fyziologic-
kých znaků nebo znaků chování fyzické
osoby, které umožňuje nebo potvrzuje je-
dinečnou identifikaci, například zobraze-

ní obličeje nebo daktyloskopické údaje;
15) „údaji o zdravotním stavu“ osobní úda-
je týkající se tělesného nebo duševního
zdraví fyzické osoby, včetně údajů o po-
skytnutí zdravotních služeb, které vypo-
vídají o jejím zdravotním stavu;
16) „hlavní provozovnou“:
a) v případě správce s provozovnami ve

více než jednom členském státě mís-
to, kde se nachází jeho ústřední sprá-
va v Unii, ledaže jsou rozhodnutí o
účelech a prostředcích zpracování
osobních údajů přijímána v jiné pro-
vozovně správce v Unii a tato jiná pro-
vozovna má pravomoc vymáhat pro-
vádění těchto rozhodnutí, přičemž v
takovém případě je za hlavní provo-
zovnu považována provozovna, která
tato rozhodnutí přijala;

b) v případě zpracovatele s provozovna-
mi ve více než jednom členském stá-
tě místo, kde se nachází jeho ústřed-
ní správa v Unii, nebo pokud zpraco-
vatel nemá v Unii žádnou ústřední
správu, pak ta provozovna zpracova-
tele v Unii, kde probíhají hlavní čin-
nosti zpracování v souvislosti s činnost-
mi provozovny zpracovatele, v rozsa-
hu, v jakém se na zpracovatele vzta-
hují specifické povinnosti podle toho-
to nařízení;

17) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo
právnická osoba usazená v Unii, která je
správcem nebo zpracovatelem určena pí-
semně podle článku 27 k tomu, aby správce
nebo zpracovatele zastupovala, pokud jde
o příslušné povinnosti správce nebo zpra-
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covatele ve smyslu tohoto nařízení;
18) „podnikem“ jakákoli fyzická nebo
právnická osoba vykonávající hospodář-
skou činnost bez ohledu na její právní for-
mu, včetně osobních společností nebo
sdružení, která běžně vykonávají hospo-
dářskou činnost;
19) „skupinou podniků“ skupina zahrnují-
cí řídící podnik a jím řízené podniky;
20) „závaznými podnikovými pravidly“
koncepce ochrany osobních údajů, kterou
dodržuje správce nebo zpracovatel usaze-
ný na území členského státu při jednorá-
zových nebo souborných předáních osob-
ních údajů správci nebo zpracovateli v jed-
né nebo více třetích zemích v rámci sku-
piny podniků nebo uskupení podniků vy-
konávajících společnou hospodářskou čin-
nost;
21) „dozorovým úřadem“ nezávislý orgán
veřejné moci zřízený členským státem
podle článku 51;
22) „dotčeným dozorovým úřadem“ dozo-
rový úřad, kterého se zpracování osobních
údajů dotýká, neboť:
a) správce či zpracovatel je usazen na

území členského státu tohoto dozoro-
vého úřadu;

b) subjekty údajů s bydlištěm v členském
státě tohoto dozorového úřadu jsou
nebo pravděpodobně budou zpracová-
ním podstatně dotčeny, nebo

c) u něj byla podána stížnost;
23) „přeshraničním zpracováním“ buď:
a) zpracování osobních údajů, které pro-

bíhá v souvislosti s činnostmi provo-
zoven ve více než jednom členském

státě správce či zpracovatele v Unii,
je-li tento správce či zpracovatel usa-
zen ve více než jednom členském stá-
tě; nebo

b) zpracování osobních údajů, které pro-
bíhá v souvislosti s činnostmi jediné
provozovny správce či zpracovatele v
Unii, ale kterým jsou nebo pravděpo-
dobně budou podstatně dotčeny sub-
jekty údajů ve více než jednom člen-
ském státě;

24) „relevantní a odůvodněnou námitkou“
námitka vůči návrhu rozhodnutí za úče-
lem posouzení, zda došlo k porušení toho-
to nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon
v souvislosti se správcem či zpracovate-
lem v souladu s tímto nařízením, která
jasně dokazuje významnost rizik vyplýva-
jících z návrhu rozhodnutí, pokud jde o
základní práva a svobody subjektů údajů,
případně volný pohyb osobních údajů v
rámci Unie;
25) „službou informační společnosti“ služ-
ba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrni-
ce (EU) 2015/1535;(19)

26) „mezinárodní organizací“ organizace a
jí podřízené subjekty podléhající meziná-
rodnímu právu veřejnému nebo jiný sub-
jekt zřízený dohodou mezi dvěma nebo
více zeměmi nebo na jejím základě.

KAPITOLA II
Zásady

Článek 5
Zásady zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje musí být:
a) ve vztahu k subjektu údajů zpracová-

vány korektně a zákonným a trans-
parentním způsobem („zákonnost,
korektnost a transparentnost“);

b) shromažďovány pro určité, výslovně
vyjádřené a legitimní účely a nesmějí
být dále zpracovávány způsobem, kte-
rý je s těmito účely neslučitelný; další
zpracování pro účely archivace ve ve-
řejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statis-
tické účely se podle čl. 89 odst. 1 ne-
považuje za neslučitelné s původními
účely („účelové omezení“);

c) přiměřené, relevantní a omezené na
nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro
který jsou zpracovávány („minimaliza-
ce údajů“);

d) přesné a v případě potřeby aktualizo-
vané; musí být přijata veškerá rozum-
ná opatření, aby osobní údaje, které
jsou nepřesné s přihlédnutím k úče-
lům, pro které se zpracovávají, byly
bezodkladně vymazány nebo oprave-
ny („přesnost“);

e) uloženy ve formě umožňující identifi-
kaci subjektů údajů po dobu ne delší,
než je nezbytné pro účely, pro které
jsou zpracovávány; osobní údaje lze
uložit po delší dobu, pokud se zpraco-
vávají výhradně pro účely archivace
ve veřejném zájmu, pro účely vědec-
kého či historického výzkumu nebo
pro statistické účely podle čl. 89 odst.
1, a to za předpokladu provedení pří-
slušných technických a organizačních
opatření požadovaných tímto naříze-
ním s cílem zaručit práva a svobody
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subjektu údajů („omezení uložení“);
f) zpracovávány způsobem, který zajistí

náležité zabezpečení osobních údajů,
včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opat-
ření před neoprávněným či protipráv-
ním zpracováním a před náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením
(„integrita a důvěrnost“);

2 . Správce odpovídá za dodržení odstav-
ce 1 a musí být schopen toto dodržení sou-
ladu doložit („odpovědnost“).

Článek 6
Zákonnost zpracování

1. Zpracování je zákonné, pouze pokud
je splněna nejméně jedna z těchto podmí-
nek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpra-

cováním svých osobních údajů pro je-
den či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je sub-
jekt údajů, nebo pro provedení opat-
ření přijatých před uzavřením smlou-
vy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správ-
ce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu ži-
votně důležitých zájmů subjektu úda-
jů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zá-
jmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely

oprávněných zájmů příslušného
správce či třetí strany, kromě přípa-
dů, kdy před těmito zájmy mají před-
nost zájmy nebo základní práva a svo-
body subjektu údajů vyžadující ochra-
nu osobních údajů, zejména pokud je
subjektem údajů dítě.

První pododstavec písm. f) se netýká zpra-
cování prováděného orgány veřejné moci
při plnění jejich úkolů.
2. Členské státy mohou zachovat nebo
zavést konkrétnější ustanovení, aby při-
způsobily používání pravidel tohoto naří-
zení ohledně zpracování ke splnění odst.
1 písm. c) a e) tím, že přesněji určí kon-
krétní požadavky na zpracování a jiná
opatření k zajištění zákonného a spraved-
livého zpracování, a to i u jiných zvlášt-
ních situací, při nichž dochází ke zpraco-
vání, jak stanoví kapitola IX.
3. Základ pro zpracování podle odst. 1
písm. c) a e) musí být stanoven:
a) právem Unie nebo
b) právem členského státu, které se na

správce vztahuje.
Účel zpracování musí vycházet z tohoto
právního základu, nebo pokud jde o zpra-
cování uvedené v odst. 1 písm. e), musí
být toto zpracování nutné pro splnění úko-
lu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce. Tento právní základ může obsa-
hovat konkrétní ustanovení pro přizpůso-
bení uplatňování pravidel tohoto naříze-
ní, včetně obecných podmínek, kterými
se řídí zákonnost zpracování správcem,
typu osobních údajů, které mají být zpra-

covány, dotčených subjektů údajů, subjek-
tů, kterým lze osobní údaje poskytnout, a
účelu tohoto poskytování, účelového ome-
zení, doby uložení a jednotlivých operací
zpracování a postupů zpracování, jakož i
dalších opatření k zajištění zákonného a
spravedlivého zpracování, jako jsou opat-
ření pro jiné zvláštní situace, při nichž
dochází ke zpracování, než stanoví kapi-
tola IX. Právo Unie nebo členského státu
musí splňovat cíl veřejného zájmu a musí
být přiměřené sledovanému legitimnímu
cíli.
4 . Pokud zpracování pro jiný účel, než
pro který byly osobní údaje shromážděny,
není založeno na souhlasu subjektu úda-
jů nebo na právu Unie či členského státu,
který v demokratické společnosti předsta-
vuje nutné a přiměřené opatření k zajiš-
tění cílů uvedených v čl. 23 odst. 1, zo-
hlední správce v zájmu zjištění toho, zda
je zpracování pro jiný účel slučitelné s
účely, pro něž byly osobní údaje původně
shromážděny, mimo jiné:
a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž

byly osobní údaje shromážděny, a úče-
ly zamýšleného dalšího zpracování;

b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje
shromážděny, zejména pokud jde o
vztah mezi subjekty údajů a správcem;

c) povahu osobních údajů, zejména zda
jsou zpracovávány zvláštní kategorie
osobních údajů podle článku 9 nebo
osobní údaje týkající se rozsudků v
trestních věcech a trestných činů podle
článku 10;

d) možné důsledky zamýšleného dalšího
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zpracování pro subjekty údajů;
e) existenci vhodných záruk, mezi něž

může patřit šifrování nebo pseudony-
mizace.

Článek 7
Podmínky vyjádření souhlasu

1. Pokud je zpracování založeno na sou-
hlasu, musí být správce schopen doložit,
že subjekt údajů udělil souhlas se zpraco-
váním svých osobních údajů.
2. Pokud je souhlas subjektu údajů vy-
jádřen písemným prohlášením, které se
týká rovněž jiných skutečností, musí být
žádost o vyjádření souhlasu předložena
způsobem, který je od těchto jiných sku-
tečností jasně odlišitelný, a je srozumitel-
ný a snadno přístupný za použití jasných
a jednoduchých jazykových prostředků.
Jakákoli část tohoto prohlášení, která
představuje porušení tohoto nařízení,
není závazná.
3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas
kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování vycházejí-
cího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Před udělením souhlasu o tom
bude subjekt údajů informován. Odvolat
souhlas musí být stejně snadné jako jej
poskytnout.
4. Při posuzování toho, zda je souhlas
svobodný, musí být důsledně zohledněna
skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlou-
vy, včetně poskytnutí služby, podmíněno
souhlasem se zpracováním osobních úda-
jů, které není pro plnění dané smlouvy
nutné.

Článek 8
Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti

se službami informační společnosti
1. Pokud se použije čl. 6 odst. 1 písm. a)
v souvislosti s nabídkou služeb informač-
ní společnosti přímo dítěti, je zpracování
osobních údajů dítěte zákonné, je-li dítě
ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší
16 let, je takové zpracování zákonné pou-
ze tehdy a do té míry, pokud byl tento sou-
hlas vyjádřen nebo schválen osobou, kte-
rá vykonává rodičovskou zodpovědnost k
dítěti.
Členské státy mohou pro uvedené účely
právním předpisem stanovit nižší věk, ne
však nižší než 13 let.
2. Správce vyvine přiměřené úsilí s ohle-
dem na dostupnou technologii, aby v ta-
kovýchto případech ověřil, že byl souhlas
vyjádřen nebo schválen osobou, která vy-
konává rodičovskou zodpovědnost k dítě-
ti.
3 . Odstavcem 1 není dotčeno obecné
smluvní právo členských států, například
pravidla týkající se platnosti, uzavírání
nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

Článek 9
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

1.  Zakazuje se zpracování osobních úda-
jů, které vypovídají o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, nábožen-
ském vyznání či filozofickém přesvědčení
nebo členství v odborech, a zpracování ge-
netických údajů, biometrických údajů za
účelem jedinečné identifikace fyzické oso-
by a údajů o zdravotním stavu či o sexuál-

ním životě nebo sexuální orientaci fyzic-
ké osoby.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud jde o
některý z těchto případů:
a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas

se zpracováním těchto osobních úda-
jů pro jeden nebo více stanovených
účelů, s výjimkou případů, kdy právo
Unie nebo členského státu stanoví, že
zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže
být subjektem údajů zrušen;

b) zpracování je nezbytné pro účely pl-
nění povinností a výkon zvláštních
práv správce nebo subjektu údajů v
oblasti pracovního práva a práva v
oblasti sociálního zabezpečení a soci-
ální ochrany, pokud je povoleno prá-
vem Unie nebo členského státu nebo
kolektivní dohodou podle práva člen-
ského státu, v němž se stanoví vhod-
né záruky týkající se základních práv
a zájmů subjektu údajů;

c) zpracování je nutné pro ochranu ži-
votně důležitých zájmů subjektu úda-
jů nebo jiné fyzické osoby v případě,
že subjekt údajů není fyzicky nebo
právně způsobilý udělit souhlas;

d) zpracování provádí v rámci svých
oprávněných činností a s vhodnými zá-
rukami nadace, sdružení nebo jiný
neziskový subjekt, který sleduje poli-
tické, filozofické, náboženské nebo od-
borové cíle, a za podmínky, že se zpra-
cování vztahuje pouze na současné
nebo bývalé členy tohoto subjektu
nebo na osoby, které s ním udržují
pravidelné styky související s jeho cíli,
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a že tyto osobní údaje nejsou bez sou-
hlasu subjektu údajů zpřístupňovány
mimo tento subjekt;

e) zpracování se týká osobních údajů zjev-
ně zveřejněných subjektem údajů;

f) zpracování je nezbytné pro určení,
výkon nebo obhajobu právních náro-
ků nebo pokud soudy jednají v rámci
svých soudních pravomocí;

g) zpracování je nezbytné z důvodu vý-
znamného veřejného zájmu na zákla-
dě práva Unie nebo členského státu,
které je přiměřené sledovanému cíli,
dodržuje podstatu práva na ochranu
údajů a poskytuje vhodné a konkrét-
ní záruky pro ochranu základních práv
a zájmů subjektu údajů;

h) zpracování je nezbytné pro účely pre-
ventivního nebo pracovního lékařství,
pro posouzení pracovní schopnosti za-
městnance, lékařské diagnostiky, po-
skytování zdravotní nebo sociální péče
či léčby nebo řízení systémů a služeb
zdravotní nebo sociální péče na zákla-
dě práva Unie nebo členského státu
nebo podle smlouvy se zdravotnickým
pracovníkem a při splnění podmínek
a záruk uvedených v odstavci 4;

i) zpracování je nezbytné z důvodů ve-
řejného zájmu v oblasti veřejného
zdraví, jako je ochrana před vážnými
přeshraničními zdravotními hrozbami
nebo zajištění přísných norem kvality
a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých
přípravků nebo zdravotnických pro-
středků, na základě práva Unie nebo
členského státu, které stanoví odpo-

vídající a zvláštní opatření pro zajiště-
ní práv a svobod subjektu údajů, ze-
jména služebního tajemství;

j) zpracování je nezbytné pro účely ar-
chivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely v souladu s
čl. 89 odst. 1 na základě práva Unie
nebo členského státu, které je přimě-
řené sledovanému cíli, dodržuje pod-
statu práva na ochranu údajů a posky-
tuje vhodné a konkrétní záruky pro
ochranu základních práv a zájmů sub-
jektu údajů.

3. Osobní údaje uvedené v odstavci 1
mohou být zpracovávány pro účely uve-
dené v odst. 2 písm. h), jsou-li tyto údaje
zpracovány pracovníkem vázaným služeb-
ním tajemstvím nebo na jeho odpovědnost
podle práva Unie nebo členského státu
nebo pravidel stanovených příslušnými
vnitrostátními orgány nebo jinou osobou,
na niž se rovněž vztahuje povinnost ml-
čenlivosti podle práva Unie nebo členské-
ho státu nebo pravidel stanovených pří-
slušnými vnitrostátními orgány.
4. Členské státy mohou zachovat nebo
zavést další podmínky, včetně omezení,
pokud jde o zpracování genetických úda-
jů, biometrických údajů či údajů o zdra-
votním stavu.

Článek 10
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků

v trestních věcech a trestných činů
Zpracování osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných

činů či souvisejících bezpečnostních opat-
ření na základě čl. 6 odst. 1 se může pro-
vádět pouze pod dozorem orgánu veřejné
moci nebo pokud je oprávněné podle prá-
va Unie nebo členského státu poskytují-
cího vhodné záruky, pokud jde o práva a
svobody subjektů údajů. Jakýkoli souhrn-
ný rejstřík trestů může být veden pouze
pod dozorem orgánu veřejné moci.

Článek 11
Zpracování, které nevyžaduje identifikaci

1. Pokud účely, pro něž správce zpraco-
vává osobní údaje, od správce nevyžadují
nebo již nevyžadují identifikaci subjektu
údajů, nemá správce povinnost uchovávat,
získávat nebo zpracovávat dodatečné in-
formace za účelem identifikace subjektu
údajů výlučně kvůli dosažení souladu s tím-
to nařízením.
2. Je-li v případech uvedených v odstav-
ci 1 tohoto článku správce s to doložit, že
není schopen identifikovat subjekt údajů,
informuje o této skutečnosti subjekt úda-
jů, pokud je to možné. V takovýchto pří-
padech se neuplatní články 15 až 20, s
výjimkou případů, kdy subjekt údajů za
účelem výkonu svých práv podle uvede-
ných článků poskytne dodatečné informa-
ce umožňující jeho identifikaci.
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KAPITOLA III
Práva subjektu údajů

Oddíl 1
Transparentnost a postupy

Článek 12
Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon

práv subjektu údajů
1. Správce přijme vhodná opatření, aby
poskytl subjektu údajů stručným, trans-
parentním, srozumitelným a snadno pří-
stupným způsobem za použití jasných a
jednoduchých jazykových prostředků veš-
keré informace uvedené v článcích 13 a
14 a učinil veškerá sdělení podle článků
15 až 22 a 34 o zpracování, zejména po-
kud se jedná o informace určené konkrét-
ně dítěti. Informace poskytne písemně
nebo jinými prostředky, včetně ve vhod-
ných případech v elektronické formě. Po-
kud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být
informace poskytnuty ústně, a to za před-
pokladu, že identita subjektu údajů je pro-
kázána jinými způsoby.
2. Správce usnadňuje výkon práv subjek-
tu údajů podle článků 15 až 22. V přípa-
dech uvedených v čl. 11 odst. 2 správce
neodmítne vyhovět žádosti subjektu úda-
jů za účelem výkonu jeho práv podle člán-
ků 15 až 22, ledaže doloží, že nemůže zjis-
tit totožnost subjektu údajů.
3. Správce poskytne subjektu údajů na
žádost podle článků 15 až 22 informace o
přijatých opatřeních, a to bez zbytečného
odkladu a v každém případě do jednoho
měsíce od obdržení žádosti. Tuto 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 elektronic-
ké formě, poskytnou se informace v elek-
tronické formě, je-li to možné, pokud sub-
jekt údajů nepožádá o jiný způsob.
4. Pokud správce nepřijme opatření, o
něž subjekt údajů požádal, informuje bez-
odkladně a nejpozději do jednoho měsíce
od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech
nepřijetí opatření a o možnosti podat stíž-
nost u dozorového úřadu a žádat o soudní
ochranu.
5. Informace podle článků 13 a 14 a veš-
kerá sdělení a veškeré úkony podle člán-
ků 15 až 22 a 34 se poskytují a činí bez-
platně. Jsou-li žádosti podané subjektem
údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměře-
né, zejména protože se opakují, může
správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňují-

cí administrativní náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informací
nebo sdělení nebo s učiněním požado-
vaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost
žádosti dokládá správce.
6. Aniž je dotčen článek 11, pokud má
správce důvodné pochybnosti o totožnosti
fyzické osoby, která podává žádost podle
článků 15 až 21, může požádat o poskyt-
nutí dodatečných informací nezbytných k
potvrzení totožnosti subjektu údajů.
7. Informace, které mají být subjektům

údajů poskytnuty podle článků 13 a 14,
mohou být doplněny standardizovanými
ikonami s cílem poskytnout snadno vidi-
telným, srozumitelným a jasným způso-
bem přehled o zamýšleném zpracování.
Pokud jsou ikony prezentovány v elektro-
nické formě, musí být strojově čitelné.
8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 92 za účelem určení informací,
které mají být sděleny pomocí ikon, a po-
stupů pro poskytování standardizovaných
ikon.

Oddíl 2
Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13
Informace poskytované v případě, že osobní údaje

jsou získány od subjektu údajů
1. Pokud se osobní údaje týkající se sub-
jektu údajů získávají od subjektu údajů,
poskytne správce v okamžiku získání osob-
ních údajů subjektu údajů tyto informa-
ce :
a) totožnost a kontaktní údaje správce a

jeho případného zástupce;
b) případně kontaktní údaje případného

pověřence pro ochranu osobních úda-
jů;

c) účely zpracování, pro které jsou osob-
ní údaje určeny, a právní základ pro
zpracování;

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí
strany v případě, že je zpracování za-
loženo na čl. 6 odst. 1 písm. f);

e) případné příjemce nebo kategorie pří-
jemců osobních údajů;
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f) případný úmysl správce předat osob-
ní údaje do třetí země nebo meziná-
rodní organizaci a existenci či neexis-
tenci rozhodnutí Komise o odpovídají-
cí ochraně nebo, v případech předání
uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo
čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, od-
kaz na vhodné záruky a prostředky k
získání kopie těchto údajů nebo infor-
mace o tom, kde byly tyto údaje zpří-
stupněny.

2. Vedle informací uvedených v odstavci
1 poskytne správce subjektu údajů v oka-
mžiku získání osobních údajů tyto další
informace, jsou-li nezbytné pro zajištění
spravedlivého a transparentního zpraco-
vání:
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 zpracová-
ní, a vznést námitku proti zpracová-
ní, jakož i práva na přenositelnost úda-
jů;

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 udě-
leném před jeho odvoláním;

d) existence práva podat stížnost u dozo-
rového úřadu;

e) skutečnost, zda poskytování osobních

údajů je zákonným či smluvním poža-
davkem, nebo požadavkem, který je
nutné uvést do smlouvy, a zda má sub-
jekt údajů povinnost osobní údaje po-
skytnout, a ohledně možných důsled-
ků neposkytnutí těchto údajů;

f) skutečnost, že dochází k automatizo-
vanému rozhodování, včetně profilo-
vání, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se pou-
žitého postupu, jakož i významu a před-
pokládaných důsledků takového zpra-
cování pro subjekt údajů.

3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále
zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro
který byly shromážděny, poskytne subjek-
tu údajů ještě před uvedeným dalším zpra-
cováním informace o tomto jiném účelu a
příslušné další informace uvedené v od-
stavci 2.
4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud
subjekt údajů již uvedené informace má,
a do té míry, v níž je má.

Článek 14
Informace poskytované v případě, že osobní údaje

nebyly získány od subjektu údajů
1. Jestliže osobní údaje nebyly získány
od subjektu údajů, poskytne správce sub-
jektu údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce a

případně jeho zástupce;
b) případně kontaktní údaje případného

pověřence pro ochranu osobních úda-
jů;

c) účely zpracování, pro které jsou osob-

ní údaje určeny, a právní základ pro
zpracování;

d) kategorie dotčených osobních údajů;
e) případné příjemce nebo kategorie pří-

jemců osobních údajů;
f) případný záměr správce předat osob-

ní údaje příjemci ve třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci a existence či
neexistence rozhodnutí Komise o od-
povídající ochraně nebo, v případech
předání uvedených v článcích 46 nebo
47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém podod-
stavci, odkaz na vhodné záruky a pro-
středky k získání kopie těchto údajů
nebo informace o tom, kde byly tyto
údaje zpřístupněny.

2. Kromě informací uvedených v odstavci
1 poskytne správce subjektu údajů tyto
další informace, jsou-li nezbytné pro za-
jištění 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 za-
loženo 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 zpracová-
ní, jakož i práva na přenositelnost
údajů;

d) pokud je zpracování založeno na čl. 6
odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm.



77

DALŠÍ INFORMACE, REGISTRACE K AKTUALIZAČNÍMU SERVISU - www.gdpr365.info

a), existence práva odvolat kdykoli
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu udě-
leném před jeho odvoláním;

e) existence práva podat stížnost u dozo-
rového úřadu;

f) zdroj, ze kterého osobní údaje pochá-
zejí, a případně informace o tom, zda
údaje pocházejí z veřejně dostupných
zdrojů;

g) skutečnost, že dochází k automatizo-
vanému rozhodování, včetně profilo-
vání, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se pou-
žitého postupu, jakož i významu a před-
pokládaných důsledků takového zpra-
cování pro subjekt údajů.

3. Správce poskytne informace uvedené
v odstavcích 1 a 2:
a) v přiměřené lhůtě po získání osobních

údajů, ale nejpozději do jednoho mě-
síce, s ohledem na konkrétní okolnos-
ti, za nichž jsou osobní údaje zpraco-
vávány;

b) nejpozději v okamžiku, kdy poprvé
dojde ke komunikaci se subjektem
údajů, mají-li být osobní údaje použi-
ty pro účely této komunikace; nebo

c) nejpozději při prvním zpřístupnění
osobních údajů, pokud je má v úmys-
lu zpřístupnit jinému příjemci.

4. Pokud správce hodlá osobní údaje dále
zpracovat pro jiný účel, než pro který byly
získány, poskytne subjektu údajů ještě
před uvedeným dalším zpracováním infor-
mace o tomto jiném účelu a příslušné dal-

ší informace uvedené v odstavci 2.
5. 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 in-

formací není možné nebo by vyžado-
valo nepřiměřené úsilí; to platí zejmé-
na v případě zpracování pro účely ar-
chivace 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 pravděpodob-
né, že uplatnění povinnosti uvedené v
odstavci 1 tohoto článku by znemož-
nilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů
uvedeného zpracování. V takových pří-
padech přijme správce vhodná opat-
ření na ochranu práv, svobod a opráv-
něných zájmů subjektu údajů, včetně
zpřístupnění daných informací veřej-
nosti;

c) je získávání nebo zpřístupnění výslov-
ně stanoveno právem Unie nebo člen-
ského státu, které se na správce vzta-
huje a v němž jsou stanovena vhodná
opatření na ochranu oprávněných zá-
jmů subjektu údajů; nebo

d) osobní údaje musí zůstat důvěrné s
ohledem na povinnost zachovávat slu-
žební tajemství upravenou právem
Unie nebo členského státu, včetně zá-
konné povinnosti mlčenlivosti.

Článek 15
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1. Subjekt údajů má právo získat od
správce potvrzení, zda osobní údaje, kte-
ré se ho týkají, jsou či nejsou zpracovává-
ny, a pokud je tomu tak, má právo získat
přístup k těmto osobním údajům a k ná-
sledujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kte-

rým osobní údaje byly nebo budou zpří-
stupněny, zejména příjemci ve třetích
zemích nebo v mezinárodních organi-
zacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osob-
ní údaje uloženy, nebo není-li ji mož-
né 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 zpraco-
vání;

f) právo podat stížnost u dozorového úřa-
du;

g) veškeré dostupné informace o zdroji
osobních údajů, pokud nejsou získá-
ny od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizo-
vanému rozhodování, včetně profilo-
vání, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se pou-
žitého postupu, jakož i významu a před-
pokládaných důsledků takového zpra-
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cování pro subjekt údajů.
2. Pokud se osobní údaje předávají do
třetí země nebo mezinárodní organizaci,
má subjekt údajů právo být informován o
vhodných zárukách podle článku 46, kte-
ré se vztahují na předání.
3. Správce poskytne kopii zpracováva-
ných osobních údajů. Za další kopie na
žádost subjektu údajů může správce účto-
vat přiměřený poplatek na základě admi-
nistrativních nákladů. Jestliže subjekt
údajů podává žádost v elektronické formě,
poskytnou se informace v elektronické
formě, která se běžně používá, pokud sub-
jekt údajů nepožádá o jiný způsob.
4. Právem získat kopii uvedenou v od-
stavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena
práva a svobody jiných osob.

Oddíl 3
Oprava a výmaz

Článek 16
Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správ-
ce bez zbytečného odkladu opravil nepřes-
né osobní údaje, které se ho týkají. S při-
hlédnutím k účelům zpracování má sub-
jekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím doda-
tečného prohlášení.

Článek 17
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby
správce bez zbytečného odkladu vymazal
osobní údaje, které se daného subjektu
údajů týkají, a správce má povinnost osob-

ní údaje bez zbytečného odkladu vymazat,
pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro

účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na je-
hož základě byly údaje podle čl. 6 odst.
1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)
zpracovány, a neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 1 a nee-
xistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování nebo subjekt
údajů vznese námitky proti zpracová-
ní podle čl. 21 odst. 2;

d) osobní údaje byly zpracovány proti-
právně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke
splnění právní povinnosti stanovené v
právu Unie nebo členského státu, kte-
ré se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v sou-
vislosti s nabídkou služeb informační
společnosti podle čl. 8 odst. 1.

2. Jestliže správce osobní údaje zveřej-
nil a je povinen je podle odstavce 1 vyma-
zat, přijme s ohledem na dostupnou tech-
nologii a náklady na provedení přiměřené
kroky, včetně technických opatření, aby
informoval správce, kteří tyto osobní údaje
zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby
vymazali veškeré odkazy na tyto osobní
údaje, jejich kopie či replikace.
3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je
zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu

a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vy-

žaduje zpracování podle práva Unie
nebo členského státu, které se na
správce vztahuje, nebo pro splnění
úkolu provedeného ve veřejném zá-
jmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti ve-
řejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2
písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;

d) pro účely archivace ve veřejném zá-
jmu, pro účely vědeckého či historic-
kého výzkumu či pro statistické účely
v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je prav-
děpodobné, že by právo uvedené v od-
stavci 1 znemožnilo nebo vážně ohro-
zilo splnění cílů uvedeného zpracová-
ní;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu práv-
ních nároků.

Článek 18
Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby
správce omezil zpracování, v kterémkoli
z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osob-

ních 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 pou-
žití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje
pro účely zpracování, ale subjekt úda-
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jů 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 důvo-
dy správce převažují nad oprávněný-
mi důvody subjektu údajů.

2. Pokud bylo zpracování omezeno pod-
le odstavce 1, mohou být tyto osobní úda-
je, 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.
3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení
zpracování podle odstavce 1, je správcem
předem upozorněn na to, že bude omeze-
ní zpracování zrušeno.

Článek 19
Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu

osobních údajů nebo omezení zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjem-
cům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny,
veškeré opravy nebo výmazy osobních
údajů nebo omezení zpracování provede-
né 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 sub-
jekt údajů o těchto příjemcích, pokud to
subjekt údajů požaduje.

Článek 20
Právo na přenositelnost údajů

1. Subjekt údajů má právo získat osobní
údaje, které se ho týkají, jež poskytl správ-
ci, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a právo pře-
dat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
správce, kterému byly osobní údaje po-
skytnuty, 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 pod-
le čl. 6 odst. 1 písm. b); a

b) zpracování se provádí automatizova-
ně .

2. Při výkonu svého práva na přenosi-
telnost 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.
3. Výkonem práva uvedeného v odstav-
ci 1 tohoto článku není dotčen článek 17.
Toto právo se neuplatní na zpracování
nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu ve-
řejné moci, kterým je správce pověřen.
4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí
být nepříznivě dotčena práva a svobody
jiných osob.

Oddíl 4
Právo vznést námitku a automatizované individuální

rozhodování
Článek 21

Právo vznést námitku
1. 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. Správ-
ce 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.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro
účely přímého marketingu, má subjekt
údajů právo vznést kdykoli námitku proti
zpracování osobních údajů, které se ho
týkají, pro tento marketing, což zahrnuje
i profilování, pokud se týká tohoto přímé-
ho marketingu.
3. Pokud subjekt údajů vznese námitku
proti zpracování pro účely přímého mar-
ketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto
účely zpracovávány.
4. Subjekt údajů je na právo uvedené v
odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto
právo je uvedeno zřetelně a odděleně od
jakýchkoli jiných informací, a to nejpoz-
ději v okamžiku první komunikace se sub-
jektem údajů.
5. V souvislosti s využíváním služeb in-
formační společnosti, a aniž je dotčena
směrnice 2002/58/ES, může subjekt úda-
jů uplatnit své právo vznést námitku au-
tomatizovanými prostředky pomocí tech-
nických specifikací.
6 . 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
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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.

Článek 22
Automatizované individuální rozhodování, včetně

profilování
1. Subjekt údajů má právo nebýt před-
mětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracová-
ní, včetně profilování, které má pro něho
právní účinky nebo se ho obdobným způ-
sobem významně dotýká.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je roz-
hodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění

smlouvy mezi subjektem údajů a
správcem údajů;

b) povoleno právem Unie nebo členské-
ho státu, které se na správce vztahu-
je a které rovněž stanoví vhodná opat-
ření zajišťující ochranu práv a svobod
a oprávněných zájmů subjektu údajů;
nebo

c) založeno na výslovném souhlasu sub-
jektu údajů.

3. V případech uvedených v odst. 2 písm.
a) a c) provede správce údajů vhodná opat-
ření na ochranu práv a svobod a oprávně-
ných zájmů subjektu údajů, alespoň prá-
va na lidský zásah ze strany správce, prá-
va vyjádřit svůj názor a práva napadnout
rozhodnutí.
4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se
neopírají o zvláštní kategorie osobních

údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se
neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a
nejsou zavedena vhodná opatření pro za-
jištění práv a svobod a oprávněných zá-
jmů subjektu údajů.

Oddíl 5
Omezení
Článek 23
Omezení

1. Právo Unie nebo členského státu, kte-
ré se na správce nebo zpracovatele vzta-
huje, může prostřednictvím legislativního
opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku
34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají prá-
vům a povinnostem stanoveným v člán-
cích 12 až 22, jestliže takové omezení re-
spektuje podstatu základních práv a svo-
bod a představuje nezbytné a přiměřené
opatření v demokratické společnosti s cí-
lem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či

stíhání trestných činů nebo výkon
trestů, včetně ochrany před hrozba-
mi pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;

e) jiné důležité cíle obecného veřejného
zájmu Unie nebo členského státu, ze-
jména důležitý hospodářský nebo fi-
nanční zájem Unie nebo členského
státu, včetně peněžních, rozpočtových
a daňových záležitostí, veřejného zdra-

ví a sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soud-

ních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a

stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;

h) monitorovací, inspekční nebo regulační
funkci spojenou, i pouze příležitostně,
s výkonem veřejné moci v případech
uvedených v písmenech a) až e) a g);

i) ochranu subjektu údajů nebo práv a
svobod druhých;

j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v
odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní
ustanovení, alespoň, je-li to relevantní,
pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpra-
cování;
b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo pro-

tiprávnímu přístupu k nim či jejich
protiprávnímu předání;

e) specifikaci správců nebo kategorie
správců;

f) doby uložení a platné záruky s ohle-
dem na povahu, rozsah a účely zpra-
cování nebo kategorie zpracování;

g) rizika z hlediska práv a svobod sub-
jektů údajů; a

h) právo subjektů údajů být informováni
o daném omezení, pokud toto infor-
mování nemůže být na újmu účelu
omezení.
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KAPITOLA IV
Správce a zpracovatel

Oddíl 1
Obecné povinnosti

Článek 24
Odpovědnost správce

1. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kon-
textu a účelům zpracování i k různě prav-
děpodobným a různě závažným rizikům
pro práva a svobody fyzických osob zave-
de správce vhodná technická a organizač-
ní opatření, aby zajistil a byl schopen do-
ložit, že zpracování je prováděno v soula-
du s tímto nařízením. Tato opatření musí
být podle potřeby revidována a aktualizo-
vána.
2. Pokud je to s ohledem na činnosti zpra-
cování přiměřené, zahrnují opatření uve-
dená v odstavci 1 uplatňování vhodných
koncepcí v oblasti ochrany údajů správ-
cem.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit, že
správce plní příslušné povinnosti, je dodr-
žování schválených kodexů chování uve-
dených v článku 40 nebo schválených
mechanismů pro vydávání osvědčení uve-
dených v článku 42.

Článek 25
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů

1. S přihlédnutím ke stavu techniky, ná-
kladům na provedení, povaze, rozsahu,
kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizi-
kům pro práva a svobody fyzických osob,
jež s sebou zpracování nese, zavede správ-
ce jak v době určení prostředků pro zpra-

cování, tak v době zpracování samotného
vhodná technická a organizační opatření,
jako je pseudonymizace, jejichž účelem je
provádět zásady ochrany údajů, jako je mi-
nimalizace údajů, účinným způsobem a
začlenit do zpracování nezbytné záruky,
tak aby splnil požadavky tohoto nařízení
a ochránil práva subjektů údajů.
2. Správce zavede vhodná technická a or-
ganizační opatření k zajištění toho, aby se
standardně zpracovávaly pouze osobní
údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel
daného zpracování nezbytné. Tato povin-
nost se týká množství shromážděných
osobních údajů, rozsahu jejich zpracová-
ní, doby jejich uložení a jejich dostupnos-
ti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní
údaje nebyly standardně bez zásahu člo-
věka zpřístupněny neomezenému počtu
fyzických osob.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit sou-
lad s požadavky stanovenými v odstavcích
1 a 2 tohoto článku, je schválený mecha-
nismus pro vydávání osvědčení podle člán-
ku 42.

Článek 26
Společní správci

1. Pokud účely a prostředky zpracování
stanoví společně dva nebo více správců,
jsou společnými správci. Společní správci
mezi sebou transparentním ujednáním
vymezí své podíly na odpovědnosti za pl-
nění povinností podle tohoto nařízení, ze-
jména pokud jde o výkon práv subjektu
údajů, a své povinnosti poskytovat infor-
mace uvedené v článcích 13 a 14, pokud

tuto odpovědnost správců nestanoví prá-
vo Unie nebo členského státu, které se
na správce vztahuje. V ujednání může být
určeno kontaktní místo pro subjekty úda-
jů.
2. Ujednání uvedené v odstavci 1 náleži-
tě zohlední úlohy společných správců a
jejich vztahy vůči subjektům údajů. Sub-
jekt údajů musí být o podstatných prvcích
ujednání informován.
3. Bez ohledu na podmínky ujednání uve-
deného v odstavci 1 může subjekt údajů
vykonávat svá práva podle tohoto naříze-
ní u každého ze správců i vůči každému z
nich.

Článek 27
Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou

usazeni v Unii
1. Pokud se použije čl. 3 odst. 2, správce
nebo zpracovatel písemně jmenuje svého
zástupce v Unii.
2 . Povinnost uvedená v odstavci 1 toho-
to článku se nevztahuje na:
a) zpracování, které je příležitostné, ne-

zahrnuje, ve velkém měřítku, zpraco-
vání zvláštních kategorií údajů uve-
dených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování
osobních údajů týkajících se rozsud-
ků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10, a u něhož je
nepravděpodobné, že by s ohledem na
svou povahu, kontext, rozsah a účely
představovalo riziko pro práva a svo-
body fyzických osob; nebo

b) orgán veřejné moci nebo veřejný
subjekt.
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3. Zástupce je usazen v jednom z člen-
ských států, ve kterém se vyskytují sub-
jekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpra-
covávány v souvislosti s nabízeným zbo-
žím či službami, nebo jejichž chování je
monitorováno.
4. Zástupce je správcem nebo zpracova-
telem zmocněn v tom smyslu, že se na
něj vedle správce nebo zpracovatele nebo
místo nich mohou obracet zejména dozo-
rové úřady a subjekty údajů ohledně
všech otázek souvisejících se zpracováním
za účelem zajištění souladu s tímto naří-
zením.
5. Tím, že správce nebo zpracovatel jme-
nuje svého zástupce, nejsou dotčeny práv-
ní kroky, které by mohly být zahájeny
proti správci nebo zpracovateli samotné-
m u .

Článek 28
Zpracovatel

1. Pokud má být zpracování provedeno
pro správce, využije správce pouze ty zpra-
covatele, kteří poskytují dostatečné záru-
ky zavedení vhodných technických a or-
ganizačních opatření tak, aby dané zpra-
cování splňovalo požadavky tohoto naří-
zení a aby byla zajištěna ochrana práv sub-
jektu údajů.
2. Zpracovatel nezapojí do zpracování
žádného dalšího zpracovatele bez předcho-
zího konkrétního nebo obecného písem-
ného povolení správce. V případě obecné-
ho písemného povolení zpracovatel správ-
ce informuje o veškerých zamýšlených
změnách týkajících se přijetí dalších zpra-

covatelů nebo jejich nahrazení, a poskyt-
ne tak správci příležitost vyslovit vůči těm-
to změnám námitky.
3. Zpracování zpracovatelem se řídí
smlouvou nebo jiným právním aktem pod-
le práva Unie nebo členského státu, kte-
ré zavazují zpracovatele vůči správci a v
nichž je stanoven předmět a doba trvání
zpracování, povaha a účel zpracování, typ
osobních údajů a kategorie subjektů úda-
jů, povinnosti a práva správce. Tato smlou-
va nebo jiný právní akt zejména stanoví,
že zpracovatel:
a) zpracovává osobní údaje pouze na zá-

kladě doložených pokynů správce,
včetně v otázkách předání osobních
údajů do třetí země nebo mezinárod-
ní organizaci, pokud mu toto zpraco-
vání již neukládají právo Unie nebo
členského státu, které se na správce
vztahuje; v takovém případě zpraco-
vatel správce informuje o tomto práv-
ním požadavku před zpracováním, le-
daže by tyto právní předpisy toto in-
formování zakazovaly z důležitých
důvodů veřejného zájmu;

b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpra-
covávat osobní údaje zavázaly k ml-
čenlivosti nebo aby se na ně vztaho-
vala zákonná povinnost mlčenlivosti;

c) přijme všechna opatření požadovaná
podle článku 32;

d) dodržuje podmínky pro zapojení dal-
šího zpracovatele uvedené v odstav-
cích 2 a 4;

e) zohledňuje povahu zpracování, je
správci nápomocen prostřednictvím

vhodných technických a organizačních
opatření, pokud je to možné, pro spl-
nění správcovy povinnosti reagovat na
žádosti o výkon práv subjektu údajů
stanovených v kapitole III;

f) je správci nápomocen při zajišťování
souladu s povinnostmi podle článků 32
až 36, a to při zohlednění povahy zpra-
cování a informací, jež má zpracova-
tel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím správce
všechny osobní údaje buď vymaže,
nebo je vrátí správci po ukončení po-
skytování služeb spojených se zpraco-
váním, a vymaže existující kopie, po-
kud právo Unie nebo členského státu
nepožaduje uložení daných osobních
údajů;

h) poskytne správci veškeré informace
potřebné k doložení toho, že byly spl-
něny povinnosti stanovené v tomto
článku, a umožní audity, včetně in-
spekcí, prováděné správcem nebo ji-
ným auditorem, kterého správce po-
věřil, a k těmto auditům přispěje.

Pokud jde o první pododstavec písm. h),
informuje zpracovatel neprodleně správ-
ce v případě, že podle jeho názoru určitý
pokyn porušuje toto nařízení nebo jiné
předpisy Unie nebo členského státu týka-
jící se ochrany údajů.
4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpra-
covatele, aby jménem správce provedl
určité činnosti zpracování, musí být tomu-
to dalšímu zpracovateli uloženy na zákla-
dě smlouvy nebo jiného právního aktu
podle práva Unie nebo členského státu
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stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké
jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném práv-
ním aktu mezi správcem a zpracovatelem
podle odstavce 3, a to zejména poskytnutí
dostatečných záruk, pokud jde o zavedení
vhodných technických a organizačních
opatření tak, aby zpracování splňovalo po-
žadavky tohoto nařízení. Neplní-li uvede-
ný další zpracovatel své povinnosti v ob-
lasti ochrany údajů, odpovídá správci za
plnění povinností dotčeného dalšího zpra-
covatele i nadále plně prvotní zpracova-
tel.
5 . Jedním z prvků, jimiž lze doložit do-
statečné záruky podle odstavců 1 a 4 to-
hoto článku, je skutečnost, že zpracova-
tel dodržuje schválený kodex chování uve-
dených v článku 40 nebo schválený me-
chanismus pro vydávání osvědčení uvede-
ný v článku 42.
6. Aniž jsou dotčeny individuální smlou-
vy mezi správcem a zpracovatelem, mo-
hou být smlouvy nebo jiné právní akty
podle odstavců 3 a 4 tohoto článku založe-
ny zcela nebo částečně na standardních
smluvních doložkách podle odstavců 7 a 8
tohoto článku, mimo jiné i v případě, že
jsou součástí osvědčení uděleného správ-
ci či zpracovateli podle článků 42 a 43.
7. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3
a 4 tohoto článku může standardní smluv-
ní doložky stanovit Komise přezkumným
postupem podle čl. 93 odst. 2.
8. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3
a 4 tohoto článku může standardní smluv-
ní doložky přijmout dozorový úřad v sou-
ladu s mechanismem jednotnosti uvede-

ným v článku 63.
9. Smlouva nebo jiný právní akt podle
odstavců 3 a 4 musí být vyhotoveny pí-
semně, v to počítaje i elektronickou for-
m u .
10. Aniž jsou dotčeny články 82, 83 a 84,
pokud zpracovatel poruší toto nařízení
tím, že určí účely a prostředky zpracová-
ní, považuje se ve vztahu k takovému
zpracování za správce.

Článek 29
Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele

Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jed-
ná z pověření správce nebo zpracovatele
a má přístup k osobním údajům, může
tyto osobní údaje zpracovávat pouze na
pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování
ukládá právo Unie nebo členského státu.

Článek 30
Záznamy o činnostech zpracování

1. Každý správce a jeho případný zástup-
ce vede záznamy o činnostech zpracová-
ní, za něž odpovídá. Tyto záznamy obsa-
hují všechny tyto informace:
a) jméno a kontaktní údaje správce a pří-

padného společného správce, zástup-
ce správce a pověřence pro ochranu
osobních údajů;

b) účely zpracování;
c) popis kategorií subjektů údajů a kate-

gorií osobních údajů;
d) kategorie příjemců, kterým byly nebo

budou osobní údaje zpřístupněny, včet-
ně příjemců ve třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích;

e) informace o případném předání osob-
ních údajů do třetí země nebo mezi-
národní organizaci, včetně identifika-
ce této třetí země či mezinárodní or-
ganizace, a v případě předání podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce dolo-
žení vhodných záruk;

f) je-li to možné, plánované lhůty pro
výmaz jednotlivých kategorií údajů;

g) je-li to možné, obecný popis technic-
kých a organizačních bezpečnostních
opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.

2. Každý zpracovatel a jeho případný zá-
stupce vede záznamy o všech kategoriích
činností zpracování prováděných pro
správce, jež obsahují:
a) jméno a kontaktní údaje zpracovate-

le nebo zpracovatelů a každého správ-
ce, pro něhož zpracovatel jedná, a pří-
padného zástupce správce nebo zpra-
covatele a pověřence pro ochranu
osobních údajů;

b) kategorie zpracování prováděného pro
každého ze správců;

c) informace o případném předání osob-
ních údajů do třetí země nebo mezi-
národní organizaci, včetně identifika-
ce této třetí země či mezinárodní or-
ganizace, a v případě předání podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce dolo-
žení vhodných záruk;

d) je-li to možné, obecný popis technic-
kých a organizačních bezpečnostních
opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.

3. Záznamy podle odstavců 1 a 2 se vy-
hotovují písemně, v to počítaje i elektro-
nickou formu.
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4. Správce, zpracovatel nebo případný zá-
stupce správce nebo zpracovatele poskyt-
ne záznamy na požádání dozorového úřa-
du.
5. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2
se nepoužijí pro podnik nebo organizaci
zaměstnávající méně než 250 osob, leda-
že zpracování, které provádí, pravděpo-
dobně představuje riziko pro práva a svo-
body subjektů údajů, zpracování není pří-
ležitostné, nebo zahrnuje zpracování
zvláštních kategorií údajů uvedených v čl.
9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících
se rozsudků v trestních věcech a trestných
činů uvedených v článku 10.

Článek 31
Spolupráce s dozorovým úřadem

Správce a zpracovatel a případný zástup-
ce správce nebo zpracovatele spolupracu-
jí na požádání s dozorovým úřadem při
plnění jeho úkolů.

Oddíl 2
Zabezpečení osobních údajů

Článek 32
Zabezpečení zpracování

1. S přihlédnutím ke stavu techniky, ná-
kladům na provedení, povaze, rozsahu,
kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizi-
kům pro práva a svobody fyzických osob,
provedou správce a zpracovatel vhodná
technická a organizační opatření, aby za-
jistili úroveň zabezpečení odpovídající da-
nému riziku, případně včetně:
a pseudonymizace a šifrování osobních

údajů;
b) schopnosti zajistit neustálou důvěr-

nost, integritu, dostupnost a odolnost
systémů a služeb zpracování;

c) schopnosti obnovit dostupnost osob-
ních údajů a přístup k nim včas v pří-
padě fyzických či technických inciden-
tů;

d) procesu pravidelného testování, posu-
zování a hodnocení účinnosti zavede-
ných technických a organizačních opat-
ření pro zajištění bezpečnosti zpraco-
vání.

2. Při posuzování vhodné úrovně bezpeč-
nosti se zohlední zejména rizika, která
představuje zpracování, zejména náhod-
né nebo protiprávní zničení, ztráta, po-
změňování, neoprávněné zpřístupnění
předávaných, uložených nebo jinak zpra-
covávaných osobních údajů, nebo neopráv-
něný přístup k nim.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit sou-
lad s požadavky stanovenými v odstavci 1
tohoto článku, je dodržování schváleného
kodexu chování uvedeného v článku 40
nebo uplatňování schváleného mechanis-
mu pro vydávání osvědčení uvedeného v
článku 42.
4. Správce a zpracovatel přijmou opat-
ření pro zajištění toho, aby jakákoliv fy-
zická osoba, která jedná z pověření správ-
ce nebo zpracovatele a má přístup k osob-
ním údajům, zpracovávala tyto osobní
údaje pouze na pokyn správce, pokud jí
jejich zpracování již neukládá právo Unie
nebo členského státu.

Článek 33
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních

údajů dozorovému úřadu
1. Jakékoli porušení zabezpečení osob-
ních údajů správce bez zbytečného odkla-
du a pokud možno do 72 hodin od okamži-
ku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozoro-
vému úřadu příslušnému podle článku 55,
ledaže je nepravděpodobné, že by toto po-
rušení mělo za následek riziko pro práva
a svobody fyzických osob. Pokud není ohlá-
šení dozorovému úřadu učiněno do 72 ho-
din, musí být současně s ním uvedeny
důvody tohoto zpoždění.
2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení za-
bezpečení osobních údajů, ohlásí je bez
zbytečného odkladu správci.
3. Ohlášení podle odstavce 1 musí při-
nejmenším obsahovat:
a) popis povahy daného případu poruše-

ní zabezpečení osobních údajů včetně,
pokud je to možné, kategorií a přibliž-
ného počtu dotčených subjektů údajů
a kategorií a přibližného množství do-
tčených záznamů osobních údajů;

b) jméno a kontaktní údaje pověřence
pro ochranu osobních údajů nebo ji-
ného kontaktního místa, které může
poskytnout bližší informace;

c) popis pravděpodobných důsledků po-
rušení zabezpečení osobních údajů;

d) popis opatření, která správce přijal
nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit
dané porušení zabezpečení osobních
údajů, včetně případných opatření ke
zmírnění možných nepříznivých dopa-
dů.
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4. Není-li možné poskytnout informace
současně, mohou být poskytnuty postup-
ně bez dalšího zbytečného odkladu.
5. Správce dokumentuje veškeré přípa-
dy porušení zabezpečení osobních údajů,
přičemž uvede skutečnosti, které se tý-
kají daného porušení, jeho účinky a přija-
tá nápravná opatření. Tato dokumentace
musí dozorovému úřadu umožnit ověření
souladu s tímto článkem.

Článek 34
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních

údajů subjektu údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý
případ porušení zabezpečení osobních úda-
jů bude mít za následek vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob, oznámí
správce toto porušení bez zbytečného od-
kladu subjektu údajů.
2. V oznámení určeném subjektu údajů
podle odstavce 1 tohoto článku se za pou-
žití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků popíše povaha porušení zabez-
pečení osobních údajů a uvedou se v něm
přinejmenším informace a opatření uve-
dené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d).
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v
odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kte-
rákoli z těchto podmínek:
a) správce zavedl náležitá technická a or-

ganizační ochranná opatření a tato
opatření byla použita u osobních úda-
jů dotčených porušením zabezpečení
osobních údajů, zejména taková, kte-
rá činí tyto údaje nesrozumitelnými
pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim

mít přístup, jako je například šifrová-
ní;

b) správce přijal následná opatření, kte-
rá zajistí, že vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů podle odstav-
ce 1 se již pravděpodobně neprojeví;

c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V
takovém případě musí být subjekty
údajů informovány stejně účinným
způsobem pomocí veřejného oznáme-
ní nebo podobného opatření.

4. Jestliže správce dotčenému subjektu
údajů porušení zabezpečení osobních úda-
jů ještě neoznámil, může dozorový úřad
po posouzení pravděpodobnosti toho, že
dané porušení bude mít za následek vyso-
ké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo
může rozhodnout, že je splněna některá
z podmínek uvedených v odstavci 3.

Oddíl 3
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

a předchozí konzultace
Článek 35

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý
druh zpracování, zejména při využití no-
vých technologií, bude s přihlédnutím k
povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpra-
cování bude mít za následek vysoké rizi-
ko pro práva a svobody fyzických osob, pro-
vede správce před zpracováním posouze-
ní vlivu zamýšlených operací zpracování
na ochranu osobních údajů. Pro soubor
podobných operací zpracování, které před-
stavují podobné riziko, může stačit jedno
posouzení.

2. Při provádění posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů si správce vyžá-
dá posudek pověřence pro ochranu osob-
ních údajů, byl-li jmenován.
3. Posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů podle odstavce 1 je nutné zejména
v těchto případech:
a) systematické a rozsáhlé vyhodnocová-

ní osobních aspektů týkajících se fy-
zických osob, které je založeno na au-
tomatizovaném zpracování, včetně
profilování, a na němž se zakládají
rozhodnutí, která vyvolávají ve vzta-
hu k fyzickým osobám právní účinky
nebo mají na fyzické osoby podobně
závažný dopad;

b) rozsáhlé zpracování zvláštních kate-
gorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1
nebo osobních údajů týkajících se roz-
sudků v trestních věcech a trestných
činů uvedených v článku 10; nebo

c) rozsáhlé systematické monitorování
veřejně přístupných prostorů.

4. Dozorový úřad sestaví a zveřejní se-
znam druhů operací zpracování, které
podléhají požadavku na posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů podle odstavce 1.
Dozorový úřad uvedené seznamy předá
sboru.
5. Dozorový úřad může rovněž sestavit
a zveřejnit seznam druhů operací zpraco-
vání, u nichž není posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů nutné. Dozorový
úřad uvedené seznamy předá sboru.
6. Před přijetím seznamů podle odstav-
ců 4 a 5 použije příslušný dozorový úřad
mechanismus jednotnosti uvedený v člán-
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ku 63, pokud tyto seznamy zahrnují čin-
nosti zpracování související s nabídkou
zboží či služeb subjektům údajů nebo s mo-
nitorováním jejich chování v několika člen-
ských státech, nebo jestliže dané sezna-
my mohou výrazně ovlivnit volný pohyb
osobních údajů v rámci Unie.
7. Posouzení obsahuje alespoň:
a) systematický popis zamýšlených ope-

rací zpracování a účely zpracování, pří-
padně včetně oprávněných zájmů
správce;

b) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti
operací zpracování z hlediska účelů;

c) posouzení rizik pro práva a svobody
subjektů údajů uvedených v odstavci
1; a

d) plánovaná opatření k řešení těchto
rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění
ochrany osobních údajů a k doložení
souladu s tímto nařízením, s přihléd-
nutím k právům a oprávněným zá-
jmům subjektů údajů a dalších dotče-
ných osob.

8. Dodržování schválených kodexů cho-
vání podle článku 40 příslušnými správci
nebo zpracovateli se řádně zohlední při
posuzování dopadu operací zpracování pro-
váděných těmito správci či zpracovateli,
zejména pro účely posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů.
9. Správce ve vhodných případech získá
k zamýšlenému zpracování stanovisko
subjektů údajů nebo jejich zástupců, aniž
by byla dotčena ochrana obchodních či
veřejných zájmů nebo bezpečnost operací

zpracování.
10. Pokud má zpracování podle čl. 6 odst.
1 písm. c) nebo e) právní základ v právu
Unie nebo členského státu, které se na
správce vztahuje, a toto právo upravuje
konkrétní operaci nebo soubor operací
zpracování a pokud bylo posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů již provedeno
jakožto součást obecného posouzení dopa-
dů v souvislosti s přijetím uvedeného práv-
ního základu, odstavce 1 až 7 se nepouži-
jí, ledaže by členské státy považovaly pro-
vedení tohoto posouzení před činnostmi
zpracování za nezbytné.
11. Správce případně provede přezkum s
cílem posoudit, zda je zpracování prová-
děno v souladu s posouzením vlivu na
ochranu osobních údajů alespoň v přípa-
dech, kdy dojde ke změně rizika, jež před-
stavují operace zpracování.

Článek 36
Předchozí konzultace

1. Správce konzultuje před zpracováním
s dozorovým úřadem, pokud z posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů podle
článku 35 vyplývá, že by dané zpracování
mělo za následek vysoké riziko v případě,
že by správce nepřijal opatření ke zmír-
nění tohoto rizika.
2. Pokud se dozorový úřad domnívá, že
by zamýšlené zpracování uvedené v od-
stavci 1 porušilo toto nařízení, zejména
pokud správce nedostatečně určil či zmír-
nil riziko, upozorní na to správce a pří-
padně zpracovatele údajů písemně ve lhů-
tě nejvýše osmi týdnů od obdržení žádosti

o konzultaci a může uplatnit kteroukoli
ze svých pravomocí uvedených v článku
58. Tato lhůta může být s ohledem na slo-
žitost zamýšleného zpracování prodlouže-
na o šest týdnů. Dozorový úřad informuje
správce a případně zpracovatele o každém
takovém prodloužení a o jeho důvodech
do jednoho měsíce od obdržení žádosti o
konzultaci. Tyto lhůty mohou být poza-
staveny, dokud dozorový úřad neobdrží
veškeré informace, o které požádal pro
účely konzultace.
3. Při konzultaci s dozorovým úřadem
podle odstavce 1 mu správce poskytne in-
formace o těchto aspektech:
a) ve vhodných případech rozdělení od-

povědnosti správce, společných správ-
ců a zpracovatelů zapojených do zpra-
cování, zejména v případě zpracování
v rámci skupiny podniků;

b) účely a způsoby zamýšleného zpraco-
vání;

c) opatření a záruky poskytnuté za úče-
lem ochrany práv a svobod subjektů
údajů podle tohoto nařízení;

d) kontaktní údaje případného pověřen-
ce pro ochranu osobních údajů;

e) posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů podle článku 35 a

f) veškeré další informace, o které do-
zorový úřad požádá.

4. Členské státy konzultují s dozorovým
úřadem během přípravy návrhu legisla-
tivního opatření, které má přijmout vnit-
rostátní parlament, nebo návrhu regulač-
ního opatření založeného na takovém le-
gislativním opatření, jež souvisí se zpra-



87

DALŠÍ INFORMACE, REGISTRACE K AKTUALIZAČNÍMU SERVISU - www.gdpr365.info

cováním.
5. Bez ohledu na odstavec 1 může právo
členského státu od správců vyžadovat, aby
konzultovali s dozorovým úřadem a zís-
kali od něj předchozí povolení, pokud jde
o zpracování správcem za účelem vyko-
nání úkolu ve veřejném zájmu, včetně
zpracování v souvislosti se sociální ochra-
nou a veřejným zdravím.

Oddíl 4
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Článek 37
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Správce a zpracovatel jmenují pově-
řence pro ochranu osobních údajů v kaž-
dém případě, kdy:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci

či veřejný subjekt, s výjimkou soudů
jednajících v rámci svých soudních
pravomocí;

b) hlavní činnosti správce nebo zpraco-
vatele spočívají v operacích zpracová-
ní, které kvůli své povaze, svému roz-
sahu nebo svým účelům vyžadují roz-
sáhlé pravidelné a systematické mo-
nitorování subjektů údajů; nebo

c) hlavní činnosti správce nebo zpraco-
vatele spočívají v rozsáhlém zpraco-
vání zvláštních kategorií údajů uve-
dených v článku 9 a osobních údajů
týkajících se rozsudků v trestních vě-
cech a trestných činů uvedených v
článku 10.

2. Skupina podniků může jmenovat je-
diného pověřence pro ochranu osobních
údajů, pokud je snadno dosažitelný z kaž-

dého podniku.
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgá-
nem veřejné moci či veřejným subjektem,
může být s přihlédnutím k jejich organi-
zační struktuře a velikosti jmenován je-
diný pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů pro několik takových orgánů nebo sub-
jektů.
4. V jiných případech, než jaké jsou uve-
deny v odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-
li to právo Unie nebo členského státu,
musí pověřence pro ochranu osobních
údajů jmenovat správce nebo zpracovatel
nebo sdružení a jiné subjekty zastupující
kategorie správců či zpracovatelů. Pově-
řenec pro ochranu osobních údajů může
jednat ve prospěch takovýchto sdružení a
jiných subjektů zastupujících správce nebo
zpracovatele.
5. Pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů musí být jmenován na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě
svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti
plnit úkoly stanovené v článku 39.
6. Pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů může být pracovníkem správce či zpra-
covatele, nebo může úkoly plnit na zákla-
dě smlouvy o poskytování služeb.
7. Správce nebo zpracovatel zveřejní
kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřa-
du.

Článek 38
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl

pověřenec pro ochranu osobních údajů
náležitě a včas zapojen do veškerých zále-
žitostí souvisejících s ochranou osobních
údajů.
2. Správce a zpracovatel podporují pově-
řence pro ochranu osobních údajů při pl-
nění úkolů uvedených v článku 39 tím, že
mu poskytují zdroje nezbytné k plnění
těchto úkolů, k přístupu k osobním úda-
jům a operacím zpracování a k udržování
jeho odborných znalostí.
3 . Správce a zpracovatel zajistí, aby po-
věřenec pro ochranu osobních údajů ne-
dostával žádné pokyny týkající se výkonu
těchto úkolů. V souvislosti s plněním
svých úkolů není správcem nebo zpraco-
vatelem propuštěn ani sankcionován. Po-
věřenec pro ochranu osobních údajů je
přímo podřízen vrcholovým řídícím pra-
covníkům správce nebo zpracovatele.
4. Subjekty údajů se mohou obracet na
pověřence pro ochranu osobních údajů ve
všech záležitostech souvisejících se zpra-
cováním jejich osobních údajů a výkonem
jejich práv podle tohoto nařízení.
5. Pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů je v souvislosti s výkonem svých úkolů
vázán tajemstvím nebo důvěrností, v sou-
ladu s právem Unie nebo členského stá-
tu.
6. Pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů může plnit i jiné úkoly a povinnosti.
Správce nebo zpracovatel zajistí, aby žád-
né z těchto úkolů a povinností nevedly ke
střetu zájmů.
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Článek 39
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů vykonává alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství

správcům nebo zpracovatelům a za-
městnancům, kteří provádějí zpraco-
vání, o jejich povinnostech podle to-
hoto nařízení a dalších předpisů Unie
nebo členských států v oblasti ochra-
ny údajů;

b) monitorování souladu s tímto naříze-
ním, dalšími předpisy Unie nebo člen-
ských států v oblasti ochrany údajů a
s koncepcemi správce nebo zpracova-
tele v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšo-
vání povědomí a odborné přípravy pra-
covníků zapojených do operací zpra-
cování a souvisejících auditů;

c) poskytování poradenství na požádání,
pokud jde o posouzení vlivu na ochra-
nu osobních údajů, a monitorování
jeho uplatňování podle článku 35;

d) spolupráce s dozorovým úřadem a
e) působení jako kontaktní místo pro do-

zorový úřad v záležitostech týkajících
se zpracování, včetně předchozí kon-
zultace podle článku 36, a případně
vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

2 . Pověřenec pro ochranu osobních úda-
jů bere při plnění svých úkolů patřičný
ohled na riziko spojené s operacemi zpra-
cování a současně přihlíží k povaze, roz-
sahu, kontextu a účelům zpracování.

Oddíl 5
Kodexy chování a vydávání osvědčení

Článek 40
Kodexy chování

1. Členské státy, dozorové úřady, sbor a
Komise podporují vypracování kodexů
chování, které mají přispět k řádnému
uplatňování tohoto nařízení s ohledem na
konkrétní povahu různých odvětví prová-
dějících zpracování a na konkrétní potře-
by mikropodniků a malých a středních
podniků.
2. Sdružení nebo jiné subjekty zastupu-
jící různé kategorie správců nebo zpraco-
vatelů mohou vypracovávat kodexy cho-
vání nebo tyto kodexy upravovat či rozši-
řovat, a to s cílem upřesnit uplatňování
ustanovení tohoto nařízení, mimo jiné po-
kud jde o:
a) spravedlivé a transparentní zpracová-

ní;
b) oprávněné zájmy, jež správci v kon-

krétních situacích sledují;
c) shromažďování osobních údajů;
d) pseudonymizaci osobních údajů;
e) informace poskytované veřejnosti a

subjektů údajů;
f) výkon práv subjektů údajů;
g) informace poskytované dětem a jejich

ochranu a způsob získávání souhlasu
nositele rodičovské zodpovědnosti nad
dítětem;

h) opatření a postupy uvedené v článcích
24 a 25 a opatření k zajištění bezpeč-
nosti zpracování podle článku 32;

i) ohlašování případů porušení zabezpe-
čení osobních údajů dozorovým úřa-

dům a oznamování těchto případů po-
rušení subjektům údajů;

j) předávání osobních údajů do třetích
zemí nebo mezinárodním organizacím;
nebo

k) mimosoudní vyrovnání a jiné postupy
pro řešení sporů mezi správci a sub-
jekty údajů v souvislosti se zpracová-
ním, aniž by byla dotčena práva sub-
jektů údajů podle článků 77 a 79.

3. Vedle správců a zpracovatelů, na něž
se vztahuje toto nařízení vztahuje, mohou
kodexy chování schválené podle odstavce
5 tohoto článku a mající všeobecnou plat-
nost podle odstavce 9 tohoto článku dodr-
žovat i správci nebo zpracovatelé, na něž
se podle článku 3 toto nařízení nevztahu-
je, s cílem poskytnout vhodné záruky v
rámci předání osobních údajů do třetích
zemí nebo mezinárodním organizacím za
podmínek uvedených v čl. 46 odst. 2 písm.
e). Za účelem uplatňování těchto vhodných
záruk, a to i pokud jde o práva subjektů
údajů, přijmou tito správci nebo zpraco-
vatelé prostřednictvím smluvních nástro-
jů nebo jiných právně závazných nástrojů
závazné a vymahatelné závazky.
4. Kodex chování uvedený v odstavci 2
tohoto článku obsahuje mechanismy, kte-
ré umožňují subjektu uvedenému v čl. 41
odst. 1 provádět povinné monitorování
dodržování jeho ustanovení správci nebo
zpracovateli, kteří se zavázali jej dodržo-
vat, aniž tím jsou dotčeny úkoly a pravo-
moci dozorových úřadů, které jsou přísluš-
né podle článku 55 nebo 56.
5. Sdružení nebo jiné subjekty uvedené
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v odstavci 2 tohoto článku, které mají v
úmyslu vypracovat kodex chování nebo
upravit či rozšířit existující kodex, předlo-
ží návrh kodexu či návrhy na úpravu či
rozšíření kodexu dozorového úřadu, kte-
rý je příslušný podle článku 55. Dozorový
úřad vydá stanovisko k tomu, zda je daný
návrh kodexu nebo návrh na úpravu či
rozšíření kodexu v souladu s tímto naří-
zením, a pokud shledá, že tento návrh
nebo návrh na úpravu ný či rozšíření ko-
dexu poskytuje dostatečné vhodné záru-
ky, schválí jej.
6 . Je-li kodex chování nebo návrh na
úpravu či rozšíření kodexu schválen v sou-
ladu s odstavcem 5 a jestliže se kodex cho-
vání nevztahuje na činnosti zpracování v
několika členských státech, dozorový úřad
daný kodex zaregistruje a zveřejní.
7. Pokud se návrh kodexu chování týká
činností zpracování v několika členských
státech, předloží dozorový úřad příslušný
podle článku 55 návrh kodexu nebo ná-
vrh na úpravu či rozšíření kodexu před
jeho schválením v rámci postupu podle
článku 63 sboru a ten vydá stanovisko k
tomu, zda je návrh kodexu nebo návrh na
úpravu či rozšíření kodexu v souladu s tím-
to nařízením nebo zda v situaci uvedené v
odstavci 3 tohoto článku poskytuje vhod-
né záruky.
8. Pokud se ve stanovisku uvedeném v
odstavci 7 potvrdí, že kodex chování nebo
návrh na úpravu či rozšíření kodexu je v
souladu s tímto nařízením nebo že v situ-
aci uvedené v odstavci 3 poskytují vhod-
né záruky, předloží sbor své stanovisko

Komisi.
9. Komise může prostřednictvím prová-
děcích aktů rozhodnout, že schválený ko-
dex chování, jeho úprava či rozšíření, kte-
ré jí byly předloženy podle odstavce 8 to-
hoto článku, mají všeobecnou platnost v
rámci Unie. Tyto prováděcí akty se přijí-
mají přezkumným postupem podle čl. 93
odst. 2.
10. Komise zajistí odpovídající zveřejnění
schválených kodexů, o nichž bylo v soula-
du s odstavcem 9 rozhodnuto, že mají vše-
obecnou platnost.
11. Sbor všechny schválené kodexy cho-
vání a jejich úpravy či rozšíření shromáž-
dí v registru a vhodným způsobem je zpří-
stupní veřejnosti.

Článek 41
Monitorování schválených kodexů chování

1. Aniž jsou dotčeny úkoly a pravomoci
příslušného dozorového úřadu podle člán-
ků 57 a 58, může monitorování souladu s
kodexem chování podle článku 40 prová-
dět subjekt, který má ohledně předmětu
kodexu příslušnou úroveň odborných zna-
lostí a je pro tento účel akreditován pří-
slušným dozorovým úřadem.
2. Subjekt uvedený v odstavci 1 může být
akreditován pro monitorování souladu s
kodexem chování, pokud tento subjekt:
a) prokázal ke spokojenosti příslušného

dozorového úřadu svoji nezávislost a
odborné znalosti ohledně předmětu
kodexu;

b) stanovil postupy, které mu umožňují
posoudit způsobilost dotčených správ-

ců a zpracovatelů, pokud jde o uplat-
ňování kodexu, monitorovat, zda jeho
ustanovení dodržují, a pravidelně pře-
zkoumávat jeho fungování;

c) stanovil postupy a struktury pro ře-
šení stížností na porušování kodexu
nebo na způsob, jak správce nebo
zpracovatel kodex uplatňoval nebo
uplatňuje, a učinil tyto postupy a
struktury pro subjekty údajů a pro ve-
řejnost transparentními; a

d) ke spokojenosti příslušného dozorové-
ho úřadu prokázal, že jeho úkoly a
povinnosti nevedou ke střetu zájmů.

3. Příslušný dozorový úřad předloží ná-
vrh kritérií pro akreditaci subjektu uve-
deného v odstavci 1 tohoto článku sboru
podle mechanismu jednotnosti uvedené-
ho v článku 63.
4. Aniž jsou dotčeny úkoly a pravomoci
příslušného dozorového úřadu a aniž je
dotčena kapitola VIII, přijme subjekt uve-
dený v odstavci 1 tohoto článku s výhra-
dou vhodných záruk v případech porušo-
vání kodexu správcem nebo zpracovate-
lem vhodná opatření, včetně pozastavení
účasti daného správce nebo zpracovatele
na kodexu nebo jeho vyloučení z této účas-
ti. O těchto opatřeních a důvodech jejich
přijetí informuje příslušný dozorový úřad.
5. Příslušný dozorový úřad zruší akredi-
taci subjektu uvedeného v odstavci 1, jest-
liže nejsou nebo již přestaly být dodržová-
ny podmínky akreditace nebo jestliže je
činnosti tohoto subjektu v rozporu s tím-
to nařízením.
6. Tento článek se netýká zpracování
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prováděného orgány veřejné moci a ve-
řejnými subjekty.

Článek 42
Vydávání osvědčení

1. Členské státy, dozorové úřady, sbor a
Komise podpoří, zejména na úrovni Unie,
zavedení mechanismů pro vydávání osvěd-
čení o ochraně údajů a zavedení pečetí a
známek dokládajících ochranu údajů pro
účely prokázání souladu s tímto naříze-
ním v případě operací zpracování prová-
děných správci a zpracovateli. Zohlední se
specifické potřeby mikropodniků a malých
a středních podniků.
2. Vedle dodržování správci a zpracova-
teli, na něž se vztahuje toto nařízení,
mohou být mechanismy pro vydávání
osvědčení o ochraně údajů a příslušné
pečetě či známky schválené podle odstav-
ce 5 tohoto článku zavedeny rovněž za úče-
lem prokázání existence vhodných záruk
poskytnutých správci nebo zpracovateli,
na něž se podle článku 3 toto nařízení ne-
vztahuje, v rámci předávání osobních úda-
jů do třetích zemí nebo mezinárodním or-
ganizacím za podmínek uvedených v čl.
46 odst. 2 písm. f). Za účelem uplatňování
těchto vhodných záruk, a to i pokud jde o
práva subjektů údajů, přijmou tito správ-
ci nebo zpracovatelé prostřednictvím
smluvních nebo jiných právně závazných
nástrojů závazné a vymahatelné závazky.
3. Vydávání osvědčení je dobrovolné a do-
stupné prostřednictvím postupu, který je
transparentní.
4. Osvědčením podle tohoto článku se ne-

snižuje odpovědnost správce nebo zpraco-
vatele za soulad s tímto nařízením a ne-
jsou jím dotčeny úkoly a pravomoci dozo-
rových úřadů, které jsou příslušné podle
článku 55 nebo 56.
5. Osvědčení podle tohoto článku vydá-
vají subjekty pro vydávání osvědčení uve-
dené v článku 43 nebo příslušný dozorový
úřad na základě kritérií jím schválených
podle čl. 58 odst. 3 nebo schválených sbo-
rem podle článku 63. Jsou-li kritéria schvá-
lena sborem, může to vést k vydání spo-
lečného osvědčení, evropské pečeti ochra-
ny údajů.
6. Správce nebo zpracovatel, který před-
loží své zpracování mechanismu pro vy-
dávání osvědčení, poskytne subjektu pro
vydávání osvědčení uvedenému v článku
43 nebo případně příslušnému dozorové-
mu úřadu veškeré informace a přístup ke
svým činnostem zpracování, které jsou
pro provedení postupu vydávání osvědče-
ní nezbytné.
7. Osvědčení se vydává správci nebo
zpracovateli na dobu nejvýše tří let a lze
je obnovit za stejných podmínek, pokud
jsou i nadále plněny příslušné požadavky.
Nejsou-li požadavky na osvědčení plněny,
nebo pokud již přestaly být plněny, sub-
jekty pro vydávání osvědčení podle člán-
ku 43 nebo příslušný dozorový úřad uve-
dené osvědčení odeberou.
8. Sbor všechny mechanismy pro vydá-
vání osvědčení o ochraně údajů a přísluš-
né pečetě či známky shromáždí v registru
a vhodným způsobem je zpřístupní veřej-
nosti.

Článek 43
Subjekty pro vydávání osvědčení

1. Aniž jsou dotčeny úkoly a pravomoci
příslušného dozorového úřadu podle člán-
ků 57 a 58, osvědčení vydává a obnovuje
subjekt pro vydávání osvědčení, který má
příslušnou úroveň odborných znalostí
ohledně ochrany údajů, a to poté, co in-
formoval dozorový úřad s cílem umožnit
případně výkon jeho pravomocí podle čl.
58 odst. 2 písm. h). Členské státy zajistí,
aby byly tyto subjekty pro vydávání osvěd-
čení akreditovány jedním nebo oběma z
následujících orgánů:
a) dozorovým úřadem, který je přísluš-

ný podle článku 55 nebo 56; nebo
b) vnitrostátním akreditačním orgánem

určeným v souladu s nařízením Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č.
765/2008,(20) v souladu s normou EN-
ISO/IEC 17065/2012 a s dodatečnými
požadavky stanovenými dozorovým
úřadem, který je příslušný podle člán-
ku 55 nebo 56.

2. Subjekt pro vydávání osvědčení uve-
dený v odstavci 1 je pro tento účel akredi-
tován v souladu s uvedeným odstavcem,
pouze pokud:
a) prokázal ke spokojenosti příslušného

dozorového úřadu svoji nezávislost a
odborné znalosti ohledně předmětu
osvědčení;

b) se zavázal dodržovat kritéria uvedená
v čl. 42 odst. 5 a schválená dozorovým
úřadem, který je příslušný podle člán-
ku 55 nebo 56, nebo sborem podle
článku 63;
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c) stanovil postupy pro vydávání, pravi-
delný přezkum a odebírání osvědče-
ní, pečetí a známek dokládajících
ochranu údajů;

d) stanovil postupy a struktury pro ře-
šení stížností týkajících se porušová-
ní osvědčení nebo způsobu, jak správ-
ce nebo zpracovatel osvědčení uplat-
ňoval nebo uplatňuje, a učinil tyto
postupy a struktury pro subjekty úda-
jů a pro veřejnost transparentními; a

e) ke spokojenosti příslušného dozorové-
ho úřadu doložil, že jeho úkoly a po-
vinnosti nevedou ke střetu zájmů.

3. Akreditace subjektů pro vydávání
osvědčení uvedených v odstavcích 1 a 2
tohoto článku probíhá na základě kritérií
schválených dozorovým úřadem, který je
příslušný podle článku 55 nebo 56, nebo
sborem podle článku 63. V případě akre-
ditace podle odst. 1 písm. c) tohoto článku
tyto požadavky doplňují požadavky stano-
vené v nařízení (ES) č. 765/2008 a tech-
nická pravidla, která popisují metody a
postupy subjektů pro vydávání osvědče-
ní.
4. Subjekty pro vydávání osvědčení uve-
dené v odstavci 1 jsou odpovědné za řád-
né posouzení vedoucí k vydání osvědčení
nebo k jeho odebrání, aniž je dotčena od-
povědnost správce nebo zpracovatele za
soulad s tímto nařízením. Akreditace se
vydává na období nejvýše pěti let a lze ji
obnovit za stejných podmínek, pokud daný
subjekt pro vydávání osvědčení splňuje
příslušné požadavky stanovené tímto člán-
kem.

5. Subjekty pro vydávání osvědčení uve-
dené v odstavci 1 sdělí příslušným dozo-
rovým úřadům důvody pro vydání nebo
odebrání požadovaného osvědčení.
6. Požadavky podle odstavce 3 tohoto
článku a kritéria podle čl. 42 odst. 5 zve-
řejní dozorový úřad ve snadno přístupné
formě. Dozorové úřady je předají také
sboru. Sbor všechny mechanismy pro vy-
dávání osvědčení a pečetě dokládající
ochranu údajů shromáždí v registru a
vhodným způsobem je zpřístupní veřejnos-
ti.
7 . Aniž je dotčena kapitola VIII, zruší pří-
slušný dozorový úřad nebo vnitrostátní
akreditační orgán akreditaci, kterou udě-
lil subjektu pro vydávání osvědčení podle
odstavce 1 tohoto článku, jestliže nejsou
nebo již přestaly být dodržovány podmín-
ky akreditace, nebo kroky tohoto subjek-
tu pro vydávání osvědčení porušují toto
nařízení.
8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat
akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 92 za účelem upřesnění požadav-
ků, které je třeba zohlednit v souvislosti s
mechanismy pro vydávání osvědčení o
ochraně údajů podle čl. 42 odst. 1.
9. Komise může přijmout prováděcí akty,
kterými stanoví technické normy pro
mechanismy vydávání osvědčení a pro
pečeti a známky dokládající ochranu úda-
jů a mechanismy pro prosazování a uzná-
vání mechanismů vydávání osvědčení a
pečetí a známek dokládajících ochranu
údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají pře-
zkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.

KAPITOLA V
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo

mezinárodním organizacím
Článek 44

Obecná zásada pro předávání
K jakémukoli předání osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po pře-
dání do třetí země nebo mezinárodní or-
ganizaci, může dojít pouze tehdy, splní-li
správce a zpracovatel v závislosti na dal-
ších ustanoveních tohoto nařízení podmín-
ky stanovené v této kapitole, včetně pod-
mínek pro další předávání osobních úda-
jů z dané třetí země nebo mezinárodní
organizace do jiné třetí země nebo jiné me-
zinárodní organizaci. Veškerá ustanovení
této kapitoly se použijí s cílem zajistit, aby
úroveň ochrany fyzických osob zaručená
tímto nařízením nebyla znehodnocena.

Článek 45
Předání založené na rozhodnutí o odpovídající

ochraně
1. Předávání osobních údajů do určité
třetí země nebo určité mezinárodní orga-
nizaci se může uskutečnit, jestliže Komi-
se rozhodla, že tato třetí země, určité úze-
mí nebo jedno či více konkrétních odvět-
ví v této třetí zemi, nebo tato mezinárod-
ní organizace zajišťují odpovídající úroveň
ochrany. Takovéto předání nevyžaduje
žádné zvláštní povolení.
2. Při posuzování odpovídající úrovně
ochrany vezme Komise v úvahu zejména
tyto prvky:
a) právní stát, dodržování lidských práv
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a základních svobod, příslušné právní
předpisy, obecné i odvětvové, včetně
těch, které se týkají veřejné bezpeč-
nosti, obrany, národní bezpečnosti a
trestního práva a přístupu orgánů ve-
řejné moci k osobním údajům, jakož i
provádění těchto právních předpisů,
pravidla ochrany údajů, profesní pra-
vidla a související bezpečnostní opat-
ření, včetně pravidel dalšího předává-
ní osobních údajů do další třetí země
nebo mezinárodní organizaci, která
jsou v dané třetí zemi nebo meziná-
rodní organizaci dodržována, judika-
turu, jakož i existenci účinných a vy-
mahatelných práv subjektu údajů a
účinné správní a soudní ochrany pro
subjekty údajů, jejichž osobní údaje se
předávají;

b) existenci a účinné fungování jednoho
nebo více nezávislých dozorových úřa-
dů, které působí v dané třetí zemi nebo
kterým podléhá daná mezinárodní or-
ganizace, příslušných zajišťovat a vy-
máhat souladu s pravidly pro ochranu
údajů, včetně přiměřených vymáha-
cích pravomocí, poskytovat pomoc a
poradenství subjektům údajů při vý-
konu jejich práv a spolupracovat s do-
zorovými úřady členských států, a

c) mezinárodní závazky, které daná tře-
tí země nebo mezinárodní organizace
přijala, nebo jiné závazky vyplývající
z právně závazných úmluv nebo ná-
strojů, jakož i z její účasti v mnoho-
stranných či regionálních systémech,
zejména pokud jde o ochranu osobních

údajů.
3. Komise může po posouzení odpovída-
jící úrovně ochrany prostřednictvím pro-
váděcího aktu rozhodnout, že určitá třetí
země, určité území či jedno nebo více kon-
krétních odvětví v určité třetí zemi nebo
určitá mezinárodní organizace zajišťuje
odpovídající úroveň ochrany ve smyslu
odstavce 2 tohoto článku. Uvedený pro-
váděcí akt stanoví mechanismus pro pra-
videlný přezkum prováděný nejméně kaž-
dé čtyři roky, který zohlední veškerý re-
levantní vývoj v dotčené třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci. Stanoví také svou
územní a odvětvovou působnost a případ-
ně určí dozorový úřad nebo úřady uvede-
né v odst. 2 písm. b) tohoto článku. Tento
prováděcí akt se přijímá přezkumným
postupem podle čl. 93 odst. 2.
4. Komise průběžně sleduje vývoj ve tře-
tích zemích a mezinárodních organizacích,
jenž by mohl ovlivnit fungování rozhod-
nutí přijatých podle odstavce 3 tohoto člán-
ku a rozhodnutí přijatých na základě čl.
25 odst. 6 směrnice 95/46/ES.
5. Komise v případě, že to vyplyne z do-
stupných informací, zejména na základě
přezkumu uvedeného v odstavci 3 tohoto
článku, rozhodne, že určitá třetí země,
určité území nebo konkrétní odvětví v
určité třetí zemi nebo určitá mezinárodní
organizace již nezajišťuje odpovídající úro-
veň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto
článku, v nezbytné míře rozhodnutí uve-
dené v odstavci 3 tohoto článku provádě-
cími akty bez zpětné působnosti zruší nebo
změní anebo pozastaví jeho použitelnost.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkum-
ným postupem podle čl. 93 odst. 2.
V závažných, naléhavých a řádně odůvod-
něných případech přijme Komise postu-
pem podle čl. 93 odst. 3 okamžitě použi-
telné prováděcí akty.
6. Komise zahájí s danou třetí zemí nebo
mezinárodní organizací konzultace s cílem
napravit stav, který vedl k rozhodnutí pod-
le odstavce 5.
7. Rozhodnutím podle odstavce 5 tohoto
článku není dotčeno předávání osobních
údajů do dané třetí země, na určité území
nebo jednomu nebo více konkrétním od-
větvím v dané třetí zemi nebo dané mezi-
národní organizaci podle článků 46 až 49.
8. Komise zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie a na svých internetových
stránkách seznam třetích zemí, území a
konkrétních odvětví ve třetích zemích a
mezinárodních organizací, v nichž podle
jejího rozhodnutí odpovídající úroveň
ochrany je, nebo naopak již není zajiště-
na.
9. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě
čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES zůstávají
platná až do chvíle, kdy je Komise změní,
nahradí nebo zruší rozhodnutím přijatým
podle odstavce 3 nebo 5 tohoto článku.

Článek 46
Předávání založené na vhodných zárukách

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí podle čl.
45 odst. 3, správce nebo zpracovatel mo-
hou předat osobní údaje do třetí země
nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud
správce nebo zpracovatel poskytl vhodné
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záruky a za podmínky, že jsou k dispozici
vymahatelná práva subjektu údajů a účin-
ná právní ochrana subjektů údajů.
2. Vhodné záruky uvedené v odstavci 1
mohou být stanoveny, aniž je zapotřebí
jakékoli zvláštní povolení dozorového úřa-
du, pomocí:
a) právně závazného a vymahatelného

nástroje mezi orgány veřejné moci
nebo veřejnými subjekty;

b) závazných podnikových pravidel v sou-
ladu s článkem 47;

c) standardních doložek o ochraně osob-
ních údajů přijatých Komisí přezkum-
ným postupem podle čl. 93 odst. 2;

d) standardních doložek o ochraně úda-
jů přijatých dozorovým úřadem a
schválených Komisí přezkumným po-
stupem podle čl. 93 odst. 2;

e) schváleného kodexu chování podle
článku 40 spolu se závaznými a vyma-
hatelnými závazky správce nebo zpra-
covatele ve třetí zemi uplatňovat vhod-
né záruky, a to i ohledně práv subjek-
tů údajů; nebo

f) schváleného mechanismu pro vydání
osvědčení podle článku 42 spolu se
závaznými a vymahatelnými závazky
správce nebo zpracovatele ve třetí
zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i
ohledně práv subjektů údajů.

3. S výhradou povolení od příslušného
dozorového úřadu mohou být vhodné zá-
ruky uvedené v odstavci 1 rovněž stano-
veny zejména pomocí:
a) smluvních doložek mezi správcem

nebo zpracovatelem a správcem, zpra-

covatelem nebo příjemcem osobních
údajů ve třetí zemi nebo v mezinárod-
ní organizaci; nebo

b) ustanovení určených k vložení do
správních ujednání mezi orgány veřej-
né moci nebo veřejnými subjekty, kte-
rá zahrnují vymahatelná a účinná prá-
va subjektu údajů.

4. Dozorový úřad použije mechanismus
jednotnosti v případech uvedených v čl.
63 odst. 3 tohoto článku.
5. Povolení členského státu nebo dozo-
rového úřadu na základě čl. 26 odst. 2
směrnice 95/46/ES zůstávají platná až do
chvíle, kdy je dozorový úřad v případě
potřeby změní, nahradí nebo zruší. Roz-
hodnutí přijatá Komisí na základě čl. 26
odst. 4 směrnice 95/46/ES zůstávají plat-
ná až do chvíle, kdy je Komise podle po-
třeby změní, nahradí nebo zruší rozhod-
nutím přijatým podle odstavce 2 tohoto
článku.

Článek 47
Závazná podniková pravidla

1. Příslušný dozorový úřad schvaluje v
souladu s mechanismem jednotnosti sta-
noveným v článku 63 závazná podniková
pravidla za předpokladu, že:
a) jsou právně závazná a platná pro

všechny a prosazovaná všemi dotče-
nými členy skupiny podniků nebo
uskupení podniků vykonávajících spo-
lečnou hospodářskou činnost, včetně
jejich zaměstnanců;

b) subjektům údajů výslovně přiznávají
vymahatelná práva v souvislosti se

zpracováním jejich osobních údajů; a
c) splňují požadavky stanovené v odstav-

ci 2.
2. Závazná podniková pravidla uvedená
v odstavci 1 vymezují přinejmenším:
a) strukturu a kontaktní údaje skupiny

podniků nebo uskupení podniků vyko-
návajících společnou hospodářskou
činnost a každého z jejích členů;

b) předání údajů nebo soubor předání,
včetně kategorií osobních údajů, typu
zpracování a jeho účelů, typu dotče-
ných subjektů údajů a určení dané třetí
země nebo daných třetích zemí;

c) svoji právně závaznou povahu, a to
interně i externě;

d) použití obecných zásad pro ochranu
údajů, zejména účelové omezení, mi-
nimalizaci údajů, omezenou dobu ulo-
žení, kvalitu údajů, záměrná a stan-
dardní ochranu osobních údajů, práv-
ní základ pro zpracování, zpracování
zvláštních kategorií osobních údajů;
opatření k zajištění zabezpečení úda-
jů a požadavky ohledně dalšího pře-
dávání subjektům, které podnikový-
mi pravidly nejsou vázány;

e) práva subjektů údajů v souvislosti se
zpracováním jejich osobních údajů a
prostředky jejich výkonu, včetně prá-
va nebýt předmětem rozhodnutí zalo-
žených výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování v sou-
ladu s článkem 22, práva podat stíž-
nost u příslušného dozorového úřadu
a příslušných soudů členských států
v souladu s článkem 79, právní ochra-
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ny a případně i práva na odškodnění v
případě porušení závazných podniko-
vých pravidel;

f) přijetí odpovědnosti správcem nebo
zpracovatelem usazeným na území
některého členského státu za jakéko-
li porušení závazných podnikových
pravidel kterýmkoli dotčeným členem
neusazeným v Unii; správce nebo
zpracovatel se může této odpovědnos-
ti zcela nebo zčásti zprostit, pouze po-
kud prokáže, že za okolnost, jež vedla
ke vzniku škody, není daný člen odpo-
vědný;

g) způsob poskytování informací o závaz-
ných podnikových pravidlech, zejmé-
na o ustanoveních uvedených v pís-
menech d), e) a f) tohoto odstavce,
subjektům údajů, vedle informací uve-
dených v článcích 13 a 14;

h) úkoly všech pověřenců pro ochranu
osobních údajů jmenovaných v soula-
du s článkem 37, nebo jakékoli jiné
osoby či subjektu pověřeného moni-
torováním souladu se závaznými pod-
nikovými pravidly v rámci skupiny pod-
niků nebo uskupení podniků vykoná-
vajících společnou hospodářskou čin-
nost a sledování školení a vyřizování
stížností;

i) postupy pro vyřizování stížností;
j) mechanismy, které mají v rámci sku-

piny podniků nebo uskupení podniků
vykonávajících společnou hospodář-
skou činnost zajistit ověřování soula-
du se závaznými podnikovými pravi-
dly. Tyto mechanismy zahrnují audity

ochrany údajů a metody zajištění
opravných opatření pro ochranu práv
subjektu údajů. Výsledky takového
ověření by měly být oznámeny osobě
nebo subjektu uvedenému v písmenu
h) a radě řídícího podniku skupiny pod-
niků nebo uskupení podniků vykoná-
vajících společnou hospodářskou čin-
nost a na požádání by měly být zpří-
stupněny příslušnému dozorovému
úřadu;

k) mechanismy pro podávání zpráv a pro
zaznamenávání změn pravidel a hlá-
šení těchto změn dozorovému úřadu;

l) mechanismus spolupráce s dozorovým
úřadem, který zajistí dodržování pra-
videl každým členem skupiny podni-
ků nebo uskupení podniků vykonáva-
jících společnou hospodářskou činnost,
zejména zpřístupňování výsledků ově-
řování opatření uvedených v písme-
nu j) dozorovému úřadu;

m ) mechanismy pro podávání zpráv pří-
slušnému dozorovému úřadu o práv-
ních požadavcích, kterým je člen sku-
piny podniků nebo uskupení podniků
vykonávajících společnou hospodář-
skou činnost podřízen ve třetí zemi a
které mohou mít podstatný negativní
účinek na záruky poskytované závaz-
nými podnikovými pravidly; a

n) vhodnou odbornou přípravu v oblasti
ochrany údajů pro pracovníky, kteří
mají k osobním údajům trvalý nebo
pravidelný přístup.

3.   Komise může u závazných podniko-
vých pravidel ve smyslu tohoto článku

určit formát a postupy pro výměnu infor-
mací mezi správci, zpracovateli a dozoro-
vými úřady. Tyto prováděcí akty se přijí-
mají přezkumným postupem podle čl. 93
odst. 2.

Článek 48
Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie

Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnu-
tí správního orgánu třetí země, jež po
správci nebo zpracovateli požadují předá-
ní nebo zpřístupnění osobních údajů, lze
jakýmkoli způsobem uznat nebo vymáhat,
pouze pokud vycházejí z mezinárodní do-
hody, například úmluvy o vzájemné práv-
ní pomoci, která je v platnosti mezi žáda-
jící třetí zemí a Unií nebo členským stá-
tem, aniž jsou dotčeny jiné důvody pro
převod podle této kapitoly.

Článek 49
Výjimky pro specifické situace

1.   Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpo-
vídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 ani
vhodné záruky podle článku 46, včetně
závazných podnikových pravidel, může se
předání nebo soubor předání osobních
údajů do třetí země nebo mezinárodní or-
ganizaci uskutečnit pouze při splnění jed-
né z následujících podmínek:
a) daný subjekt údajů byl informován o

možných rizicích, která pro něj v dů-
sledku absence rozhodnutí o odpoví-
dající ochraně a vhodných záruk vy-
plývají, a následně k navrhovanému
předání vydal svůj výslovný souhlas;

b) předání je nezbytné pro splnění smlou-
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vy mezi subjektem údajů a správcem
nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů;

c) předání je nezbytné pro uzavření nebo
splnění smlouvy, která byla uzavřena
v zájmu subjektu údajů mezi správ-
cem a jinou fyzickou nebo právnickou
osobou;

d) předání je nezbytné z důležitých dů-
vodů veřejného zájmu;

e) předání je nezbytné pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků;

f) předání je nezbytné k ochraně život-
ně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiných osob v případě, že subjekt
údajů není fyzicky nebo právně způ-
sobilý udělit svůj souhlas;

g) k předání dochází z rejstříku, který je
na základě práva Unie nebo členské-
ho státu určen pro informování veřej-
nosti a je přístupný k nahlížení veřej-
nosti obecně nebo jakékoli osobě, kte-
rá může prokázat oprávněný zájem,
avšak pouze pokud jsou v daném pří-
padě splněny podmínky pro nahlížení
stanovené právem Unie nebo členské-
ho státu.

Jestliže by některé předání nemohlo být
založeno na některém z ustanovení člán-
ku 45 nebo 46, včetně ustanovení o zá-
vazných podnikových pravidlech, a žádná
z výjimek pro specifickou situaci uvede-
ných v prvním pododstavci není použitel-
ná, může k předání do třetí země nebo
mezinárodní organizaci dojít pouze tehdy,
pokud tento převod není opakovaný, týká

se pouze omezeného počtu subjektů úda-
jů, je nezbytný pro účely závažných opráv-
něných zájmů správce, které nejsou pře-
váženy zájmy nebo právy a svobodami
subjektu údajů, a pokud správce posoudil
všechny okolnosti daného předání údajů
a na základě tohoto posouzení poskytl
vhodné záruky pro ochranu osobních úda-
jů. Správce o takovém předání informuje
dozorový úřad. Správce musí kromě po-
skytnutí informací uvedených v článcích
13 a 14 subjekt údajů informovat o předá-
ní a o závažných legitimních zájmech, kte-
ré sledoval.
2.   Předmětem předání podle odst. 1 prv-
ního pododstavce písm. g) nejsou veškeré
osobní údaje nebo veškeré kategorie osob-
ních údajů, které jsou v rejstříku obsaže-
ny. Má-li rejstřík sloužit k nahlížení oso-
bám majícím oprávněný zájem, předání
se uskuteční, pouze pokud o to tyto osoby
požádají nebo pokud tyto osoby mají být
příjemcem.
3.   Ustanovení odst. 1 prvního pododstav-
ce písm. a), b) a c) a druhého pododstavce
se nevztahují na činnosti prováděné orgá-
ny veřejné moci při výkonu jejich úřed-
ních pravomocí.
4.   Veřejný zájem uvedený v odst. 1 prv-
ním pododstavci písm. d) musí být uzná-
ván právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje.
5.   V případě absence rozhodnutí o odpo-
vídající ochraně může právo Unie nebo
členského státu z důležitých důvodů ve-
řejného zájmu výslovně stanovit omezení
předání konkrétních kategorií osobních

údajů do třetí země nebo mezinárodní or-
ganizaci. Členské státy ohlásí taková usta-
novení Komisi.
6.   Správce nebo zpracovatel zaznamená
posouzení i vhodné záruky uvedené v odst.
1 druhém pododstavci tohoto článku v
záznamech uvedených v článku 30.

Článek 50
Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních

údajů
Ve vztahu k třetím zemím a mezinárod-
ním organizacím podniknou Komise a do-
zorové úřady vhodné kroky v zájmu:
a) rozvoje mechanismů pro mezinárodní

spolupráci, aby se usnadnilo účinné
prosazování právních předpisů na
ochranu osobních údajů;

b) poskytování vzájemné pomoci na me-
zinárodní úrovni při prosazování práv-
ních předpisů na ochranu osobních
údajů, a to i formou oznamování, po-
stupování stížností, pomoci při vyšet-
řování a výměny informací, pod pod-
mínkou vhodných záruk ochrany osob-
ních údajů a jiných základních práv a
svobod;

c) zapojení příslušných zúčastněných
stran do diskuse a činností zacílených
na prohlubování mezinárodní spolu-
práce při prosazování právních před-
pisů na ochranu osobních údajů;

d) podpoření výměny a dokumentace v
souvislosti s právními předpisy a pra-
xí v oblasti ochrany osobních údajů,
mimo jiné o kompetenčních sporech
se třetími zeměmi.
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KAPITOLA VI
Nezávislé dozorové úřady

Oddíl 1
Nezávislost postavení

Článek 51
Dozorový úřad

1. Každý členský stát stanoví, že jeden
nebo více nezávislých orgánů veřejné moci
jsou pověřeny monitorováním uplatňová-
ní tohoto nařízení s cílem chránit základ-
ní práva a svobody fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním jejich osobních
údajů a usnadnit volný pohyb osobních
údajů uvnitř Unie (dále jen „dozorový
úřad“).
2. Každý dozorový úřad přispívá k jed-
notnému uplatňování tohoto nařízení v
celé Unii. Dozorové úřady za tímto úče-
lem spolupracují mezi sebou a s Komisí v
souladu s kapitolou VII.
3. Pokud je v některém členském státě
zřízen více než jeden dozorový úřad, určí
tento členský stát dozorový úřad, jenž má
tyto úřady zastupovat ve sboru, a stanoví
mechanismus, který zajistí, že budou
ostatní dozorové úřady dodržovat pravi-
dla týkající se mechanismu jednotnosti
uvedeného v článku 63.
4. Každý členský stát oznámí Komisi do
25. května 2018 právní ustanovení, která
přijme podle této kapitoly, a bez zbytečné-
ho odkladu jakékoliv následné změny tý-
kající se těchto ustanovení.

Článek 52
Nezávislost

1. Každý dozorový úřad jedná při plnění

úkolů a při výkonu svých pravomocí pod-
le tohoto nařízení zcela nezávisle.
2. Člen či členové každého dozorového
úřadu musí být při plnění svých úkolů a
výkonu svých pravomocí podle tohoto na-
řízení i nadále nezávislí na vnějším vlivu,
přímém či nepřímém, a od nikoho nesmějí
vyžadovat ani přijímat pokyny.
3. Člen či členové každého dozorového
úřadu se zdrží jakéhokoli jednání neslu-
čitelného s jejich funkcí a během svého
funkčního období nesmějí vykonávat žád-
nou výdělečnou ani nevýdělečnou pracovní
činnost neslučitelnou s touto funkcí.
4. Každý členský stát zajistí, aby byl kaž-
dý dozorový úřad vybaven lidskými, tech-
nickými a finančními zdroji, prostorami a
infrastrukturou, které bude potřebovat
pro účinné plnění svých úkolů a výkon
svých pravomocí, včetně úkolů a pravo-
mocí, jež je třeba plnit v rámci vzájemné
pomoci, spolupráce a účasti ve sboru.
5. Každý členský stát zajistí, aby každý
dozorový úřad vybíral a měl své vlastní
zaměstnance, kteří podléhají výlučně ří-
zení členem či členy tohoto dozorového
úřadu.
6. Každý členský stát zajistí, aby každý
dozorový úřad podléhal finanční kontro-
le, která neovlivní jeho nezávislost, a aby
měl samostatný veřejný roční rozpočet,
který může být součástí celkového zem-
ského nebo státního rozpočtu.

Článek 53
Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu

1. Členské státy stanoví, že každý člen

jejich dozorových úřadů je jmenován
transparentním způsobem:
— parlamentem,
— vládou,
— hlavou státu, nebo
— nezávislým subjektem, kterému toto

jmenování svěří právo členského stá-
tu.

2. Každý člen musí mít kvalifikaci, zku-
šenosti a dovednosti, zejména v oblasti
ochrany osobních údajů, potřebné k plně-
ní svých povinností a výkonu svých pra-
vomocí.
3. Povinnosti člena končí uplynutím jeho
funkčního období, odstoupením nebo po-
vinným odchodem do důchodu v souladu
s právem daného členského státu.
4. Člena může být odvolán pouze v pří-
padě závažného pochybení nebo pokud
přestane splňovat podmínky pro plnění
svých povinností.

Článek 54
Pravidla pro zřízení dozorového úřadu

1. Každý členský stát upraví právním
předpisem všechny tyto záležitosti:
a) zřízení každého dozorového úřadu;
b) kvalifikaci a podmínky způsobilosti po-

žadované pro jmenování členem kaž-
dého dozorového úřadu;

c) pravidla a postupy pro jmenování čle-
na nebo členů každého dozorového
úřadu;

d) délku funkčního období člena či členů
každého dozorového úřadu, která činí
nejméně čtyři roky, s výjimkou první-
ho jmenování po 24. květnu 2016, kdy
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někteří členové mohou být jmenová-
ni na dobu kratší, je-li k ochraně ne-
závislosti dozorového úřadu nutný pro-
ces postupného jmenování;

e) zda a případně na kolik funkčních ob-
dobí mohou být člen či členové každé-
ho dozorového úřadu jmenováni opě-
tovně;

f) podmínky, jimiž se řídí povinnosti čle-
na nebo členů a pracovníků každého
dozorového úřadu, zákaz jednání a
pracovních činností a využívání výhod
neslučitelných s těmito podmínkami
během funkčního období a po jeho
skončení a pravidla, jimiž se řídí ukon-
čení zaměstnání.

2. Člen či členové a pracovníci každého
dozorového úřadu jsou, v souladu s prá-
vem Unie nebo členského státu, vázáni
během funkčního období i po jeho skon-
čení služebním tajemstvím, pokud jde o
veškeré důvěrné informace, o nichž se do-
zvědí během plnění svých úkolů či výko-
nu svých pravomocí. Během jejich funkč-
ního období se tato povinnost zachovávat
služební tajemství vztahuje zejména na
ohlášení porušení tohoto nařízení učině-
ná fyzickými osobami.

Oddíl 2
Příslušnost, úkoly a pravomoci

Článek 55
Příslušnost

1. Každý dozorový úřad je na území své-
ho členského státu příslušný k plnění
úkolů a výkonu pravomocí, které mu byly
svěřeny v souladu s tímto nařízením.

2. Pokud zpracování provádějí orgány ve-
řejné moci nebo soukromé subjekty jed-
nající na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo
e), je příslušným dozorový úřad dotčené-
ho členského státu. V takových případech
se nepoužije článek 56.
3. Dozorové úřady nejsou příslušné k
dozoru nad operacemi zpracování, které
provádějí soudy jednající v rámci svých
soudních pravomocí.

Článek 56
Příslušnost vedoucího dozorového úřadu

1. Aniž je dotčen článek 55, je dozorový
úřad pro hlavní nebo jedinou provozovnu
správce či zpracovatele příslušný k tomu,
aby jednal jako vedoucí dozorový úřad v
případě přeshraničního zpracování prová-
děného tímto správcem či zpracovatelem
v souladu s postupem stanoveným v člán-
ku 60.
2. Odchylně od odstavce 1 je každý dozo-
rový úřad příslušný k tomu, aby se zabý-
val stížnostmi, které u něj byly podány,
nebo možným porušením tohoto naříze-
ní, pokud se daná záležitost týká pouze
provozovny v jeho členském státě nebo
jsou touto záležitostí podstatným způso-
bem dotčeny subjekty údajů pouze v jeho
členském státě.
3. V případech uvedených v odstavci 2
tohoto článku daný dozorový úřad o této
záležitosti neprodleně informuje vedoucí
dozorový úřad. Ve lhůtě tří týdnů po ob-
držení těchto informací vedoucí dozorový
úřad rozhodne, zda se postupem podle
článku 60 bude danou věcí zabývat či ni-

koli, a zohlední přitom, zda se v členském
státě dozorového úřadu, který jej infor-
moval, nachází provozovna správce nebo
zpracovatele či nikoli.
4 . Pokud vedoucí dozorový úřad rozhod-
ne, že se věcí zabývat bude, použije se
postup podle článku 60. Dozorový úřad,
který vedoucí dozorový úřad informoval,
může vedoucímu dozorovému úřadu před-
ložit návrh rozhodnutí. Vedoucí dozorový
úřad tento návrh co nejvíce zohlední při
přípravě návrhu rozhodnutí podle čl. 60
odst. 3.
5. Pokud vedoucí dozorový úřad rozhod-
ne, že se věcí zabývat nebude, zabývá se
jí v souladu s články 61 a 62 dozorový úřad,
který informoval vedoucí dozorový úřad.
6. Provádějí-li správce či zpracovatel pře-
shraniční zpracování, je pro ně jediným
příslušným orgánem vedoucí dozorový
úřad.

Článek 57
Úkoly

1. Aniž jsou dotčeny další úkoly stano-
vené tímto nařízením, každý dozorový
úřad na svém území:
a) monitoruje a vymáhá uplatňování to-

hoto nařízení;
b) zvyšuje povědomí veřejnosti o rizicích,

pravidlech, zárukách a právech v sou-
vislosti se zpracováním a podporuje
porozumění těmto otázkám. Zvláštní
pozornost se přitom věnuje akcím,
které jsou určeny speciálně pro děti;

c) v souladu s právem členského státu
poskytuje poradenství vnitrostátnímu
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parlamentu, vládě a dalším orgánům
a institucím ohledně legislativních a
správních opatření týkajících se ochra-
ny práv a svobod fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním;

d) podporuje povědomí správců a zpra-
covatelů o jejich povinnostech podle
tohoto nařízení;

e) na požádání poskytuje všem subjek-
tům údajů informace ohledně výkonu
jejich práv podle tohoto nařízení a, je-
li to vhodné, spolupracuje za tímto
účelem s dozorovými úřady v jiných
členských státech;

f) zabývá se stížnostmi, které mu podá
subjekt údajů nebo subjekt, organiza-
ce či sdružení v souladu s článkem 80,
a ve vhodné míře prošetřuje předmět
stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje
stěžovatele o vývoji a výsledku šetře-
ní, zejména v případech, kdy je zapo-
třebí další šetření nebo koordinace s
jiným dozorovým úřadem;

g) s cílem zajistit jednotné uplatňování a
prosazování tohoto nařízení spolupra-
cuje s dalšími dozorovými úřady, mimo
jiné formou sdílení informací, a s tě-
mito úřady si vzájemně poskytuje po-
moc ;

h) provádí šetření o uplatňování tohoto
nařízení, mimo jiné na základě infor-
mací obdržených od jiného dozorové-
ho úřadu či jiného orgánu veřejné
moci;

i) monitoruje vývoj v relevantních oblas-
tech, pokud má vliv na ochranu osob-
ních údajů, zejména vývoj informač-

ních a komunikačních technologií a
obchodních praktik;

j) přijímá standardní smluvní doložky
uvedené v čl. 28 odst. 8 a čl. 46 odst. 2
písm. d);

k) připravuje a udržuje seznam v souvis-
losti s požadavkem provádět posouze-
ní vlivu na ochranu osobních údajů
podle čl. 35 odst. 4;

l) poskytuje poradenství o operacích
zpracování uvedených v čl. 36 odst. 2;

m ) podporuje vypracování kodexů chová-
ní podle čl. 40 odst. 1, vydává stano-
viska a schvaluje takové kodexy cho-
vání, které poskytují dostatečné záru-
ky podle čl. 40 odst. 5;

n) vybízí k zavedení mechanismů pro vy-
dávání osvědčení o ochraně údajů a
pečetí a známek dokládajících ochra-
nu údajů podle čl. 42 odst. 1 a schva-
luje kritéria pro vydávání osvědčení
podle čl. 42 odst. 5;

o) případně provádí pravidelný přezkum
osvědčení vydaných v souladu s čl. 42
odst. 7;

p) navrhuje a zveřejňuje kritéria pro
schvalování subjektu pro monitorová-
ní kodexů chování podle článku 41 a
subjektu pro vydávání osvědčení pod-
le článku 43;

q) provádí schvalování subjektu pro mo-
nitorování kodexů chování podle člán-
ku 41 a subjektu pro vydávání osvěd-
čení podle článku 43;

r) schvaluje smluvní doložky a ustano-
vení uvedené v čl. 46 odst. 3;

s) schvaluje závazná podniková pravidla

podle článku 47;
t) přispívá k činnostem sboru;
u) vede interní záznamy o porušeních

tohoto nařízení a o opatřeních přija-
tých podle čl. 58 odst. 2; a

v) plní veškeré další úkoly související s
ochranou osobních údajů.

2. Každý dozorový úřad usnadňuje podá-
vání stížností uvedených v odst. 1 písm. f)
takovými opatřeními, jako je poskytnutí
formuláře pro podávání stížností, který lze
vyplnit i v elektronické formě, aniž jsou
vyloučeny jiné komunikační prostředky.
3. Provádění úkolů každého dozorového
úřadu je pro subjekty údajů a pro případ-
né pověřence pro ochranu osobních úda-
jů bezplatné.
4. Jestliže jsou požadavky zjevně nedů-
vodné nebo nepřiměřené, zejména proto-
že se opakují, může dozorový úřad uložit
přiměřený poplatek na základě svých ad-
ministrativních nákladů nebo odmítnout
žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost
nebo nepřiměřenost žádosti dokládá do-
zorový úřad.

Článek 58
Pravomoci

1. Každý dozorový úřad má všechny tyto
vyšetřovací pravomoci:
a) nařídit správci a zpracovateli, případ-

ně zástupci správce nebo zpracovate-
le, aby mu poskytli veškeré informa-
ce, které potřebuje k plnění svých
úkolů;

b) provádět vyšetřování formou auditů
ochrany údajů;
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c) provádět přezkum osvědčení vydaných
v souladu s čl. 42 odst. 7;

d) ohlásit správci nebo zpracovateli údaj-
né porušení tohoto nařízení;

e) získat od správce a zpracovatele pří-
stup ke všem osobním údajům a ke
všem informacím, které potřebuje k
výkonu svých úkolů;

f) získat přístup do všech prostor, v nichž
správce a zpracovatel působí, včetně
přístupu k veškerému zařízení a pro-
středkům určeným ke zpracování úda-
jů, v souladu s procesním právem Unie
nebo členského státu.

2. Každý dozorový úřad má všechny tyto
nápravné pravomoci:
a) upozornit správce či zpracovatele, že

zamýšlené operace zpracování pravdě-
podobně porušují toto nařízení;

b) udělit napomenutí správci či zpraco-
vateli, jehož operace zpracování poru-
šily toto nařízení;

c) nařídit správci nebo zpracovateli, aby
vyhověli žádostem subjektu údajů o
výkon jeho práv podle tohoto naříze-
ní;

d) nařídit správci či zpracovateli, aby
uvedl operace zpracování do souladu
s tímto nařízením, a to případně pře-
depsaným způsobem a ve stanovené
lhůtě;

e) nařídit správci, aby subjektu údajů
oznámil případy porušení zabezpeče-
ní osobních údajů;

f) uložit dočasné nebo trvalé omezení
zpracování, včetně jeho zákazu;

g) nařídit opravu či výmaz osobních úda-

jů nebo omezení zpracování podle
článků 16, 17 a 18 a ohlašování tako-
vých opatření příjemcům, jimž byly
osobní údaje zpřístupněny podle čl. 17
odst. 2 a článku 19;

h) odebrat osvědčení nebo nařídit, aby
subjekt pro vydávání osvědčení ode-
bral osvědčení vydané podle článků 42
a 43, nebo aby osvědčení nevydal, po-
kud požadavky na osvědčení plněny
nejsou nebo již přestaly být plněny;

i) uložit správní pokutu podle článku 83
vedle či namísto opatření uvedených
v tomto odstavci, podle okolností kaž-
dého jednotlivého případu;

j) nařídit přerušení toků údajů příjemci
ve třetí zemi nebo toků údajů mezi-
národní organizaci.

3 . Každý dozorový úřad má všechny tyto
povolovací a poradní pravomoci:
a) poskytovat poradenství správci v sou-

ladu s postupem předchozí konzulta-
ce podle článku 36;

b) z vlastního podnětu nebo na požádání
vydávat stanoviska určená vnitrostát-
nímu parlamentu, vládě členského
státu nebo v souladu s právem člen-
ského státu dalším institucím a sub-
jektům, jakož i veřejnosti, ohledně
veškerých otázek souvisejících s
ochranou osobních údajů;

c) povolovat zpracování uvedené v čl. 36
odst. 5, pokud právo členského státu
takové předchozí povolení vyžaduje;

d) vydávat stanoviska a schvalovat návr-
hy kodexů chování podle čl. 40 odst.
5;

e) akreditovat subjekty pro vydávání
osvědčení podle článku 43;

f) vydávat osvědčení a schvalovat krité-
ria pro vydávání osvědčení podle čl. 42
odst. 5;

g) přijímat standardní doložky o ochra-
ně údajů podle čl. 28 odst. 8 a čl. 46
odst. 2 písm. d);

h) povolovat smluvní doložky podle čl. 46
odst. 3 písm. a);

i) povolovat správní ujednání podle čl.
46 odst. 3 písm. b);

j) schvalovat závazná podniková pravi-
dla podle článku 47.

4. Výkon pravomocí svěřených tímto
článkem dozorovému úřadu podléhá vhod-
ným zárukám, včetně účinné soudní
ochrany a spravedlivého procesu, stano-
veným v právu Unie a členského státu v
souladu s Listinou.
5. Každý členský stát v právních předpi-
sech stanoví, že jeho dozorový úřad má
pravomoc upozornit na porušení tohoto
nařízení justiční orgány, a pokud je to
vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj
jinak zapojit s cílem vymoci dodržení to-
hoto nařízení.
6. Každý členský stát může v právních
předpisech stanovit, že jeho dozorový úřad
má další pravomoci než ty uvedené v od-
stavcích 1, 2 a 3. Výkon těchto pravomocí
nesmí narušit účinné fungování kapitoly
VII.

Článek 59
Zprávy o činnosti

Každý dozorový úřad vypracovává výroč-
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ní zprávy o své činnosti, které mohou ob-
sahovat seznam druhů ohlášených poru-
šení a druhů opatření přijatých podle čl.
58 odst. 2. Tyto zprávy předkládá vnitros-
tátnímu parlamentu, vládě a dalším or-
gánům určeným právem dotčeného člen-
ského státu. Dále je zpřístupní veřejnos-
ti, Komisi a sboru.

KAPITOLA VII
Spolupráce a jednotnost

Oddíl 1
Spolupráce
Článek 60

Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem
a dalšími dotčenými dozorovými úřady

1. Vedoucí dozorový úřad spolupracuje s
ostatními dotčenými dozorovými úřady v
souladu s tímto článkem ve snaze dosáh-
nout konsensu. Vedoucí dozorový úřad a
dotčené dozorové úřady si vzájemně vy-
měňují veškeré relevantní informace.
2. Vedoucí dozorový úřad může kdyko-
liv požádat další dotčené dozorové úřady
o poskytnutí vzájemné pomoci podle člán-
ku 61 a může provádět společné postupy
podle článku 62, zejména pokud jde o ve-
dení šetření nebo monitorování provádě-
ní opatření týkajících se správce či zpra-
covatele usazených v jiném členském stá-
tě.
3. Vedoucí dozorový úřad neprodleně
sdělí relevantní informace o dané záleži-
tosti ostatním dotčeným dozorovým úřa-
dům. Neprodleně předloží ostatním dotče-
ným dozorovým úřadům návrh rozhodnu-
tí, aby se k němu vyjádřily, a řádně zo-

hlední jejich stanoviska.
4. Pokud ve lhůtě čtyř týdnů kterýkoliv
z ostatních dotčených dozorových úřadů
poté, co byl v souladu s odstavcem 3 toho-
to článku konzultován, vznese k návrhu
rozhodnutí relevantní a odůvodněnou ná-
mitku, postoupí vedoucí dozorový úřad v
případě, že relevantní a odůvodněnou ná-
mitku nesdílí nebo ji považuje za irelevant-
ní či nedůvodnou, záležitost k řešení v
rámci mechanismu jednotnosti uvedené-
ho v článku 63.
5. Pokud má vedoucí dozorový úřad v
úmyslu vznesenou relevantní a odůvod-
něnou námitku zohlednit, předloží ostat-
ním dotčeným dozorovým úřadům revi-
dovaný návrh rozhodnutí k vyjádření.
Tento revidovaný návrh rozhodnutí pod-
léhá postupu uvedenému v odstavci 4 v
rámci dvoutýdenní lhůty.
6. Pokud ve lhůtě uvedené v odstavcích
4 a 5 nevznesl žádný z ostatních dotče-
ných dozorových úřadů námitku proti ná-
vrhu rozhodnutí předloženému vedoucím
dozorovým úřadem, má se za to, že ve-
doucí dozorový úřad a dotčené dozorové
úřady s tímto návrhem rozhodnutí sou-
hlasí a toto rozhodnutí je pro ně závazné.
7. Vedoucí dozorový úřad dané rozhod-
nutí přijme, ohlásí je hlavní nebo jediné
provozovně správce či zpracovatele a o
daném rozhodnutí včetně shrnutí rele-
vantních skutečností a důvodů informuje
ostatní dotčené dozorové úřady a sbor. Do-
zorový úřad, u nějž byla podána stížnost,
informuje o daném rozhodnutí stěžovate-
le.

8. Odchylně od odstavce 7, pokud je stíž-
nost odmítnuta nebo zamítnuta, přijme
rozhodnutí dozorový úřad, u nějž byla stíž-
nost podána; tento úřad oznámí rozhod-
nutí stěžovateli a informuje o něm správ-
ce .
9. Pokud se vedoucí dozorový úřad a do-
tčené dozorové úřady shodnou na tom, že
určité části stížnosti odmítnou nebo zamít-
nou a že budou reagovat na jiné části této
stížnosti, přijme se pro každou z těchto
částí dané věci samostatné rozhodnutí.
Vedoucí dozorový úřad přijme rozhodnutí
o části týkající se úkonů souvisejících se
správcem, ohlásí je hlavní nebo jediné
provozovně správce či zpracovatele na
území svého členského státu a informuje
o něm stěžovatele, zatímco dozorový úřad
stěžovatele přijme rozhodnutí o části tý-
kající se odmítnutí či zamítnutí této stíž-
nosti, oznámí je danému stěžovateli a in-
formuje o něm správce nebo zpracovate-
le.
10. Poté, co mu bylo oznámeno rozhod-
nutí vedoucího dozorového úřadu podle
odstavců 7 a 9, přijme správce nebo zpra-
covatel opatření nezbytná k zajištění sou-
ladu s daným rozhodnutím, pokud jde o
činnosti zpracování prováděné v souvislosti
se všemi jeho provozovnami v Unii. Správ-
ce nebo zpracovatel oznámí opatření při-
jatá k zajištění souladu s daným rozhod-
nutí vedoucímu dozorovému úřadu, kte-
rý o tom informuje ostatní dotčené dozo-
rové úřady.
11. Pokud má za výjimečných okolností
dotčený dozorový úřad důvody se domní-
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vat, že je třeba naléhavě jednat, aby byly
ochráněny zájmy subjektů údajů, použije
se postup pro naléhavé případy podle člán-
ku 66.
12. Vedoucí dozorový úřad a ostatní do-
tčené dozorové úřady si vzájemně posky-
tují informace požadované podle tohoto
článku, a to v elektronické formě za pou-
žití standardizovaného formátu.

Článek 61
Vzájemná pomoc

1. Dozorové úřady si vzájemně poskytu-
jí relevantní informace a pomoc v zájmu
soudržného provádění a uplatňování to-
hoto nařízení a zavedou opatření pro účin-
nou vzájemnou spolupráci. Vzájemná spo-
lupráce zahrnuje zejména žádosti o infor-
mace a opatření v oblasti dozoru, napří-
klad žádosti o předchozí povolení a kon-
zultace, inspekce a šetření.
2. Každý dozorový úřad přijme všechna
vhodná opatření, která jsou požadována
v odpověď na žádost jiného dozorového
úřadu, a to bez zbytečného odkladu a nej-
později do jednoho měsíce od obdržení této
žádosti. K těmto opatřením může patřit
zejména předání relevantních informací
o průběhu šetření.
3. Žádost o pomoc musí obsahovat všech-
ny potřebné informace včetně svého úče-
lu a důvodů. Vyměňované informace se
použijí pouze pro účely, pro které byly
vyžádány.
4. Dožádaný dozorový úřad nesmí odmít-
nout žádosti vyhovět, ledaže:
a) není pro předmět žádosti nebo pro

opatření, o jejichž výkon je žádán, pří-
slušný; nebo

b) vyhověním žádosti by došlo k poruše-
ní tohoto nařízení nebo práva Unie či
členského státu, které se na dožáda-
ný dozorový úřad vztahuje.

5. Dožádaný dozorový úřad informuje žá-
dající dozorový úřad o výsledcích nebo
případně o pokroku či opatřeních, jež byla
přijata k vyřízení žádosti. Jestliže dožáda-
ný dozorový úřad žádosti nevyhoví na zá-
kladě odstavce 4, uvede důvody svého roz-
hodnutí.
6. Dožádané dozorové úřady poskytují in-
formace, které po nich žádají jiné dozoro-
vé úřady, zpravidla v elektronické formě
za použití standardizovaného formátu.
7. Dožádané dozorové úřady za žádné
úkony, které provedou na základě žádosti
o vzájemnou pomoc, neúčtují poplatky. Ve
výjimečných případech se mohou dozoro-
vé úřady dohodnout na pravidlech pro vzá-
jemné odškodnění za zvláštní výdaje vy-
plývající z poskytnutí vzájemné pomoci.
8. Pokud dozorový úřad neposkytne in-
formace uvedené v odstavci 5 tohoto člán-
ku do jednoho měsíce od obdržení žádosti
jiného dozorového úřadu, může dožadují-
cí dozorový úřad přijmout na území své-
ho členského státu předběžné opatření
podle čl. 55 odst. 1. V takovém případě se
nutnost naléhavě jednat podle čl. 66 odst.
1 považuje za splněnou, což vyžaduje při-
jetí naléhavého závazného rozhodnutí sbo-
ru podle čl. 66 odst. 2.
9. Komise může prostřednictvím prová-
děcích aktů určit formát a postupy pro

vzájemnou pomoc podle tohoto článku a
může určit, jak má probíhat elektronická
výměna informací mezi dozorovými úřa-
dy navzájem a mezi dozorovými úřady a
sborem, zejména pak může určit standar-
dizovaný formát uvedený v odstavci 6 to-
hoto článku. Tyto prováděcí akty se přijí-
mají přezkumným postupem podle čl. 93
odst. 2.

Článek 62
Společné postupy dozorových úřadů

1. Dozorové úřady podle potřeby prová-
dějí společné postupy, včetně společných
šetření a společných donucovacích opat-
ření, do nichž jsou zapojeni členové nebo
pracovníci dozorových úřadů z jiných člen-
ských států.
2. Pokud má správce nebo zpracovatel
provozovny v několika členských státech,
nebo pokud je pravděpodobné, že opera-
cemi zpracování bude podstatně dotčen
významný počet subjektů údajů ve více
než jednom členském státě, má dozorový
úřad každého z těchto členských států
právo účastnit se společných postupů.
Dozorový úřad příslušný podle čl. 56 odst.
1 nebo 4 vyzve dozorový úřad každého z
těchto členských států k účasti na těchto
společných postupech a na žádost někte-
rého dozorového úřadu o účast bez odkla-
du odpoví.
3. Dozorový úřad může v souladu s prá-
vem členského státu a s povolením vysí-
lajícího dozorového úřadu svěřovat pra-
vomoci včetně vyšetřovacích pravomocí
členům nebo pracovníkům vysílajícího do-
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zorového úřadu zapojeným do společných
postupů, nebo pokud to umožňuje právo
členského státu hostitelského dozorové-
ho úřadu, povolit členům nebo pracovní-
kům vysílajícího dozorového úřadu, aby
vykonávali své vyšetřovací pravomoci v
souladu s právem členského státu vysíla-
jícího dozorového úřadu. Tyto vyšetřova-
cí pravomoci mohou být vykonávány pou-
ze pod vedením a za přítomnosti členů
nebo pracovníků hostitelského dozorové-
ho úřadu. Na členy nebo pracovníky vysí-
lajícího dozorového úřadu se vztahuje prá-
vo členského státu hostitelského dozoro-
vého úřadu.
4. Pokud pracovníci vysílajícího dozoro-
vého úřadu působí v souladu s odstavcem
1 v jiném členském státě, přijímá členský
stát hostitelského dozorového úřadu od-
povědnost za jejich jednání, včetně odpo-
vědnosti za škody, které tito pracovníci
během svých úkonů způsobí, v souladu s
právem členského státu, na jehož území
působí.
5. Členský stát, na jehož území byla ško-
da způsobena, nahradí tuto škodu za stej-
ných podmínek, jaké se vztahují na ško-
dy způsobené jeho vlastními pracovníky.
Členský stát vysílajícího dozorového úřa-
du, jehož pracovníci způsobí škodu jaké-
koli osobě na území jiného členského stá-
tu, nahradí tomuto jinému členskému stá-
tu v plné výši částky, které tento stát jmé-
nem dotčených pracovníků vyplatil opráv-
něným osobám.
6. V případě uvedeném v odstavci 1 a s
výjimkou odstavce 5 se každý členský stát

zřekne požadavků vůči jinému členskému
státu na náhradu škody uvedené v odstav-
ci 4, aniž jsou dotčena jeho práva vůči tře-
tím stranám.
7. Jestliže je plánován společný postup a
některý dozorový úřad nesplní do jedno-
ho měsíce povinnost stanovenou v odst. 2
tohoto článku druhé větě, mohou ostatní
dozorové úřady přijmout na území svého
členského státu v souladu s článkem 55
předběžné opatření. V takovém případě se
nutnost naléhavě jednat podle čl. 66 odst.
1 považuje za splněnou, což vyžaduje při-
jetí naléhavého stanoviska nebo naléha-
vého závazného rozhodnutí sboru podle čl.
66 odst. 2.

Oddíl 2
Jednotnost
Článek 63

Mechanismus jednotnosti
S cílem přispět k jednotnému uplatňová-
ní tohoto nařízení v celé Unii spolupracu-
jí dozorové úřady mezi sebou navzájem a
ve vhodných případech s Komisí prostřed-
nictvím mechanismu jednotnosti stanove-
ného v tomto oddíle.

Článek 64
Stanovisko sboru

1. Sbor vydá stanovisko, hodlá-li přísluš-
ný dozorový úřad přijmout některé z níže
uvedených opatření. Za tímto účelem pří-
slušný dozorový úřad oznámí sboru návrh
rozhodnutí, pokud:
a) má za cíl přijmout seznam operací

zpracování podléhajících požadavku na

posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů podle čl. 35 odst. 4;

b) se týká záležitosti podle čl. 40 odst. 7,
zda je návrh kodexu chování nebo
změna či rozšíření kodexu chování v
souladu s tímto nařízením;

c) má za cíl schválit kritéria pro akredi-
taci subjektu podle čl. 41 odst. 3 nebo
subjektu pro vydávání osvědčení pod-
le čl. 43 odst. 3;

d) má za cíl stanovit standardní doložky
o ochraně údajů podle čl. 46 odst. 2
písm. d) a čl. 28 odst. 8;

e) má za cíl schválit smluvní doložky pod-
le čl. 46 odst. 3 písm. a); nebo

f) má za cíl schválit závazná podniková
pravidla ve smyslu článku 47.

2. Kterýkoli dozorový úřad, předseda
sboru nebo Komise mohou požádat, aby
sbor posoudil jakoukoli záležitost s obec-
nou působností nebo s účinky ve více než
jednom členském státě za účelem získání
stanoviska, zejména v případě, kdy pří-
slušný dozorový úřad nesplní povinnosti
související se vzájemnou pomocí podle
článku 61 nebo se společnými postupy
podle článku 62.
3. V případech uvedených v odstavcích 1
a 2 vydá sbor stanovisko k záležitosti, která
mu byla předložena, pokud již stanovisko
ke stejné záležitosti nevydal. Toto stano-
visko se přijme do osmi týdnů prostou
většinou členů sboru. Tato lhůta může být
prodloužena o dalších šest týdnů s ohle-
dem na složitost dané záležitosti. Pokud
jde o návrh rozhodnutí uvedený v odstav-
ci 1 zaslaný členům sboru v souladu s od-
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stavcem 5, má se za to, že členové, kteří
v přiměřené lhůtě stanovené předsedou
nevznesli námitky, s návrhem rozhodnutí
souhlasí.
4. Dozorové úřady a Komise elektronic-
kými prostředky a za použití standardizo-
vaného formátu bez zbytečného odkladu
oznamují sboru veškeré relevantní infor-
mace, případně včetně shrnutí skutečnos-
tí, návrhu rozhodnutí, důvodů, pro které
je nezbytné takové opatření přijmout, a
stanoviska dalších dotčených dozorových
úřadů.
5. Předseda sboru bez zbytečného odkla-
du elektronickými prostředky sděluje:
a) členům sboru a Komisi veškeré rele-

vantní informace, které byly radě pro
ochranu údajů sděleny, a to za použití
standardizovaného formátu. V nezbyt-
ných případech poskytne sekretariát
sboru překlady relevantních informa-
cí; a

b) dozorovému úřadu uvedenému v od-
stavcích 1 a 2 a Komisi stanovisko,
které zveřejní.

6. Během lhůty uvedené v odstavci 3 ne-
přijme příslušný dozorový úřad svůj ná-
vrh rozhodnutí podle odstavce 1.
7. Dozorový úřad uvedený v odstavci 1
stanovisko sboru co nejvíce zohlední a do
dvou týdnů po obdržení stanoviska v elek-
tronické formě sdělí předsedovi sboru, zda
svůj návrh rozhodnutí zachová nebo jej
změní, a rozhodne-li se je změnit, zašle
mu pozměněný návrh rozhodnutí za pou-
žití standardizovaného formátu.
8. Pokud ve lhůtě uvedené v odstavci 7

tohoto článku informuje dotčený dozoro-
vý úřad předsedu sboru o tom, že nemá v
úmyslu se stanoviskem sboru řídit, ať již
zcela nebo částečně, a uvede relevantní
důvody, použije se čl. 65 odst. 1.

Článek 65
Řešení sporů sborem

1. S cílem zajistit, aby toto nařízení bylo
v jednotlivých případech správně a důsled-
ně uplatňováno, přijme sbor závazné roz-
hodnutí v těchto případech:
a) pokud v případě uvedeném v čl. 60

odst. 4 vznesl dotčený dozorový úřad
relevantní a odůvodněnou námitku
vůči návrhu rozhodnutí vedoucího do-
zorového úřadu nebo pokud vedoucí
dozorový úřad zamítl tuto námitku
jako irelevantní či nedůvodnou. Závaz-
né rozhodnutí se týká všech záležitos-
tí, které jsou předmětem relevantní
a odůvodněné námitky, zejména dojde-
li k porušení tohoto nařízení;

b) pokud existují protikladné názory
ohledně toho, který dotčený dozorový
úřad je příslušný pro hlavní provozov-
nu;

c) pokud v případech uvedených v čl. 64
odst. 1 příslušný dozorový úřad nepo-
žádá o stanovisko sboru nebo pokud
se tento úřad neřídí stanoviskem sbo-
ru vydaným podle článku 64. V tako-
vém případě může danou záležitost
ohlásit sboru kterýkoliv dotčený do-
zorový úřad nebo Komise.

2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 při-
jmou do jednoho měsíce od postoupení

dané záležitosti členové sboru dvoutřeti-
novou většinou. Tato lhůta může být z
důvodu složitosti dané záležitosti prodlou-
žena o další měsíc. Rozhodnutí uvedené v
odstavci 1 musí být odůvodněno a určeno
vedoucímu dozorovému úřadu a všem
dotčeným dozorovým úřadům a je pro ně
závazné.
3. Pokud sbor nemohl rozhodnutí při-
jmout ve lhůtách uvedených v odstavci 2,
přijme své rozhodnutí do dvou týdnů po
uplynutí druhého měsíce uvedeného v
odstavci 2 prostou většinou svých členů.
Pokud členové sboru hlasují nerozhodně,
rozhodnutí se přijme na základě hlasu jeho
předsedy.
4. Během lhůt uvedených v odstavcích 2
a 3 nepřijmou dotčené dozorové úřady
žádné rozhodnutí o záležitosti předložené
sboru podle odstavce 1.
5. Předseda sboru bez zbytečného odkla-
du oznámí rozhodnutí uvedené v odstavci
1 dotčeným dozorovým úřadům. Uvědo-
mí o tom Komisi. Rozhodnutí se nepro-
dleně zveřejní na internetových stránkách
sboru poté, co dozorový úřad oznámil ko-
nečné rozhodnutí podle odstavce 6.
6. Vedoucí dozorový úřad nebo dozorový
úřad, u nějž byla stížnost podána, přijme
své konečné rozhodnutí na základě roz-
hodnutí uvedeného v odstavci 1 tohoto
článku bez zbytečného odkladu a nejpoz-
ději do jednoho měsíce poté, co sbor ozná-
mil své rozhodnutí. Vedoucí dozorový úřad
nebo dozorový úřad, u nějž byla stížnost
podána, informuje sbor o dni oznámení
svého konečného rozhodnutí správci nebo
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zpracovateli a subjektu údajů. Konečné
rozhodnutí dotčených dozorových úřadů
se přijme podle čl. 60 odst. 7, 8 a 9. Ko-
nečné rozhodnutí musí odkazovat na roz-
hodnutí uvedené v odstavci 1 tohoto člán-
ku a uvádět, že rozhodnutí zmíněné v
uvedeném odstavci bude zveřejněno na
internetových stránkách sboru v souladu
s odstavcem 5 tohoto článku. Ke koneč-
nému rozhodnutí se přiloží rozhodnutí
uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 66
Postup pro naléhavé případy

1. Dotčený dozorový úřad se za výjimeč-
ných okolností, kdy se domnívá, že je tře-
ba naléhavě jednat v zájmu ochrany práv
a svobod subjektů údajů, může odchýlit
od mechanismu jednotnosti uvedeného v
článcích 63, 64 a 65 nebo od postupu uve-
deného v článku 60 a okamžitě přijmout
předběžná opatření s právními účinky na
svém území a se stanovenou dobou plat-
nosti, která nepřesáhne tři měsíce. Ten-
to dozorový úřad neprodleně oznámí tato
opatření a důvody pro jejich přijetí ostat-
ním dotčeným dozorovým úřadům, sboru
a Komisi.
2. Pokud některý dozorový úřad přijal
opatření podle odstavce 1 a domnívá se,
že je třeba naléhavě přijmout konečná
opatření, může požádat sbor o naléhavé
stanovisko nebo naléhavé závazné rozhod-
nutí, přičemž svou žádost o takové stano-
visko nebo rozhodnutí odůvodní.
3. O naléhavé stanovisko nebo o naléha-
vé závazné rozhodnutí může sbor požádat

kterýkoli dozorový úřad, jestliže přísluš-
ný dozorový úřad nepřijal vhodné opatře-
ní v situaci, kdy je třeba naléhavě jednat
v zájmu ochrany práv a svobod subjektů
údajů, přičemž svou žádost o takové sta-
novisko či rozhodnutí odůvodní, stejně
jako naléhavou potřebu jednat.
4. Odchylně od čl. 64 odst. 3 a čl. 65 odst.
2 se naléhavé stanovisko nebo naléhavé
závazné rozhodnutí uvedená v odstavcích
2 a 3 tohoto článku přijímají do dvou týd-
nů prostou většinou členů sboru.

Článek 67
Výměna informací

Komise může přijímat prováděcí akty s
obecnou působností za účelem určení toho,
jak bude probíhat elektronická výměna
informací mezi dozorovými úřady navzá-
jem a mezi dozorovými úřady a sborem,
zejména určení standardizovaného formá-
tu uvedeného v článku 64.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkum-
ným postupem podle čl. 93 odst. 2.

Oddíl 3
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Článek 68
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

1.  Zřizuje se Evropský sbor pro ochra-
nu osobních údajů (dále jen „sbor“) jako
subjekt Unie s právní subjektivitou.
2. Sbor zastupuje jeho předseda.
3. Sbor tvoří vedoucí jednoho dozorové-
ho úřadu z každého členského státu a ev-
ropský inspektor ochrany údajů nebo je-
jich zástupci.

4. Pokud je v některém členském státě
za monitorování toho, zda jsou uplatňo-
vána ustanovení tohoto nařízení, odpověd-
ný více než jeden dozorový úřad, je v sou-
ladu s právem tohoto členského státu jme-
nován společný zástupce.
5. Komise má právo účastnit se činností
a schůzek sboru, aniž by měla hlasovací
právo. Komise jmenuje svého zástupce.
Předseda sboru informuje Komisi o čin-
nostech sboru.
6. V případech uvedených v článku 65 má
evropský inspektor ochrany údajů hlaso-
vací právo pouze pro rozhodnutí týkající
se zásad a pravidel použitelných pro orgá-
ny, instituce a jiné subjekty Unie, jež v
podstatě odpovídají požadavkům tohoto
nařízení.

Článek 69
Nezávislost

1. Sbor jedná při plnění svých úkolů nebo
výkonu svých pravomocí podle článků 70
a 71 nezávisle.
2. Aniž jsou dotčeny žádosti Komise uve-
dené v čl. 70 odst. 1 písm. b) a odst. 2,
sbor při plnění svých úkolů nebo výkonu
svých pravomocí od nikoho nevyžaduje ani
nepřijímá pokyny.

Článek 70
Úkoly sboru

1. Sbor zajišťuje jednotné uplatňování
tohoto nařízení. Za tímto účelem sbor z
vlastního podnětu nebo případně na žá-
dost Komise zejména:
a) monitoruje a zajišťuje řádné uplatňo-
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vání tohoto nařízení v případech uve-
dených v článcích 64 a 65, aniž jsou
dotčeny úkoly vnitrostátních dozoro-
vých úřadů;

b) poskytuje poradenství Komisi ve veš-
kerých záležitostech souvisejících s
ochranou osobních údajů v Unii včet-
ně jakýchkoli navrhovaných změn to-
hoto nařízení;

c) poskytuje poradenství Komisi ohled-
ně formy a postupů výměny informa-
cí mezi správci, zpracovateli a dozoro-
vými úřady pro závazná podniková
pravidla;

d) vydává pokyny, doporučení a osvědče-
né postupy týkající se postupů pro
výmaz odkazů, kopií nebo replikací
osobních údajů z veřejně dostupných
komunikačních služeb, jak je uvede-
no v čl. 17 odst. 2;

e) prošetřuje z vlastního podnětu, na
žádost některého ze svých členů nebo
na žádost Komise veškeré otázky tý-
kající se uplatňování tohoto nařízení
a vydává pokyny, doporučení a osvěd-
čené postupy, aby podporoval soudrž-
né uplatňování tohoto nařízení;

f) vydává pokyny, doporučení a osvědče-
né postupy v souladu s písmenem e)
tohoto odstavce za účelem dalšího vy-
mezení kritérií a podmínek, které
mají platit pro rozhodnutí založená na
profilování podle čl. 22 odst. 2;

g) vydává pokyny, doporučení a osvědče-
né postupy v souladu s písmenem e)
tohoto odstavce, jak zjistit případy po-
rušení zabezpečení osobních údajů a

jak určit zbytečný odklad podle čl. 33
odst. 1 a 2 a konkrétní okolnosti, za
nichž jsou správce a zpracovatel po-
vinni porušení ohlásit;

h) vydává pokyny, doporučení a osvědče-
né postupy v souladu s písmenem b)
tohoto odstavce, pokud jde o okolnos-
ti, za jakých je pravděpodobné, že po-
rušení zabezpečení osobních údajů
bude mít z následek vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob, jak je
uvedeno v čl. 34 odst. 1;

i) vydává pokyny, doporučení a osvědče-
né postupy v souladu s písmenem e)
tohoto odstavce za účelem dalšího vy-
mezení kritérií a požadavků pro pře-
dávání osobních údajů na základě zá-
vazných podnikových pravidel, který-
mi se řídí správci, a závazných podni-
kových pravidel, kterými se řídí zpra-
covatelé, a dalších požadavků potřeb-
ných k zajištění ochrany osobních úda-
jů dotčených subjektů údajů uvede-
ných v článku 47;

j) vydává pokyny, doporučení a osvědče-
né postupy v souladu s písmenem e)
tohoto odstavce za účelem dalšího vy-
mezení kritérií a požadavků pro pře-
dávání osobních údajů na základě čl.
49 odst. 1;

k) vypracovává pokyny pro dozorové úřa-
dy o uplatňování opatření uvedených
v čl. 58 odst. 1, 2 a 3 a stanoví správní
pokuty podle článku 83;

l) přezkoumává praktické uplatňování
pokynů, doporučení a osvědčených
postupů uvedených v písmenech e) a

f);
m ) vydává pokyny, doporučení a osvědče-

né postupy v souladu písmenem e)
tohoto odstavce pro zavedení společ-
ných postupů pro podávání zpráv fy-
zickými osobami v případě porušení
tohoto nařízení podle čl. 54 odst. 2;

n) podporuje vypracování kodexů chová-
ní a zavedení mechanismů pro vydá-
vání osvědčení o ochraně údajů a za-
vedení pečetí a známek dokládajících
ochranu údajů podle článků 40 a 42;

o) provádí akreditaci subjektů pro vydá-
vání osvědčení a její pravidelný pře-
zkum podle článku 43 a provozuje ve-
řejný registr akreditovaných subjek-
tů podle čl. 43 odst. 6 a akreditova-
ných správců či zpracovatelů usaze-
ných ve třetích zemích podle čl. 42
odst. 7;

p) stanoví požadavky uvedené v čl. 43
odst. 3 pro účely akreditace subjektů
pro vydávání osvědčení podle článku
42;

q) poskytuje Komisi stanovisko k poža-
davkům na vydání osvědčení uvede-
ným v čl. 43 odst. 8;

r) poskytuje Komisi stanovisko k ikonám
uvedeným v čl. 12 odst. 7;

s) poskytuje Komisi stanovisko pro po-
souzení odpovídající úrovně ochrany
ve třetí zemi nebo v mezinárodní or-
ganizaci, i pro posouzení, zda určitá
třetí země, určité území nebo jedno čí
více konkrétních odvětví v určité tře-
tí zemi nebo určitá mezinárodní orga-
nizace již nezajišťuje odpovídající úro-
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veň ochrany. Za tímto účelem poskyt-
ne Komise sboru veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně korespondence
s vládou dané třetí země s ohledem
na tuto třetí zemi, území či konkrét-
ní odvětví nebo s mezinárodní organi-
zací;

t) vydává stanoviska k návrhům rozhod-
nutí dozorových úřadů podle mecha-
nismu jednotnosti uvedeného v čl. 64
odst. 1, k záležitostem předloženým
podle čl. 64 odst. 2 a vydává závazná
rozhodnutí podle článku 65, včetně v
případech uvedených v článku 66;

u) podporuje spolupráci a účinnou dvou-
strannou a vícestrannou výměnu in-
formací a osvědčených postupů mezi
dozorovými úřady;

v) podporuje společné školicí programy
a usnadňuje výměny pracovníků mezi
dozorovými úřady a případně i s dozo-
rovými úřady třetích zemí nebo s
mezinárodními organizacemi;

w) podporuje výměnu znalostí a doku-
mentů o právních předpisech v oblas-
ti ochrany údajů a zavedených postu-
pech s dozorovými úřady pro ochranu
údajů po celém světě;

x) vydává stanoviska ke kodexům cho-
vání vypracovaným na úrovni Unie
podle čl. 40 odst. 9); a

y) provozuje veřejně přístupný elektro-
nický registr rozhodnutí přijatých do-
zorovými úřady a soudy k otázkám
řešeným v rámci mechanismu jednot-
nosti.

2 . Jestliže Komise žádá sbor o poraden-

ství, může uvést určitou lhůtu s přihléd-
nutím k naléhavosti dané záležitosti.
3 . Sbor zasílá svá stanoviska, pokyny, do-
poručení a osvědčené postupy Komisi a
výboru uvedenému v článku 93 a zveřej-
ňuje je.
4. Sbor ve vhodných případech konzul-
tuje zúčastněné strany a poskytne jim
možnost se v rozumné lhůtě vyjádřit. Sbor
výsledky postupu konzultace veřejně zpří-
stupní, aniž je tím dotčen článek 76.

Článek 71
Zprávy

1. Sbor vypracovává výroční zprávy, po-
kud jde o ochranu fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním v Unii, případně
ve třetích zemích a v mezinárodních or-
ganizacích. Zprávy se zveřejňují a předá-
vají Evropskému parlamentu, Radě a Ko-
misi.
2 . Výroční zprávy obsahují posouzení
praktického uplatňování pokynů, doporu-
čení a osvědčených postupů uvedených v
čl. 70 odst. 1 písm. l), jakož i závazných
rozhodnutí uvedených v článku 65.

Článek 72
Postup

1. Sbor přijímá rozhodnutí prostou vět-
šinou svých členů, pokud v tomto naříze-
ní není stanoveno jinak.
2. Sbor přijme dvoutřetinovou většinou
svých členů svůj jednací řád a připraví si
vlastní provozní opatření.

Článek 73
Předseda

1. Sbor si prostou většinou zvolí z řad
svých členů předsedu a dva místopředse-
dy.
2. Funkční období předsedy a místopřed-
sedů trvá pět let a lze je jednou prodlou-
žit.

Článek 74
Úkoly předsedy

1. Předseda plní následující úkoly:
a) svolává zasedání sboru a připravuje

pro ně pořad jednání;
b) oznamuje rozhodnutí přijatá sborem

podle článku 65 vedoucímu dozorové-
mu úřadu a dotčeným dozorovým úřa-
dům;

c) zajišťuje včasné plnění úkolů sborem,
zejména v souvislosti s mechanismem
jednotnosti uvedeným v článku 63.

2. Sbor stanoví ve svém jednacím řádu
rozdělení úkolů mezi předsedu a místo-
předsedy.

Článek 75
Sekretariát

1. Sbor má k dispozici sekretariát, jehož
služby poskytuje evropský inspektor
ochrany údajů.
2. Sekretariát plní své úkoly výlučně v
souladu s pokyny předsedy sboru.
3. Na pracovníky evropského inspekto-
ra ochrany údajů podílející se na plnění
úkolů svěřených sboru tímto nařízením
se vztahují jiné hierarchické linie než na
pracovníky podílející se na plnění úkolů
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svěřených evropskému inspektorovi
ochrany údajů.
4. Sbor s evropským inspektorem ochra-
ny údajů v případě potřeby vypracují a
zveřejní memorandum o porozumění, jímž
se provádí tento článek a vymezují pod-
mínky jejich spolupráce a jenž je použitel-
ný pro pracovníky evropského inspektora
ochrany údajů podílející se na plnění úko-
lů svěřených sboru tímto nařízením.
5. Sekretariát zajišťuje sboru analytic-
kou, administrativní a logistickou podpo-
ru.
6. Sekretariát odpovídá zejména za:
a) každodenní fungování sboru;
b) komunikaci mezi členy sboru, jeho

předsedou a Komisí;
c) komunikaci s jinými institucemi a ve-

řejností;
d) využívání elektronických prostředků

k interní a externí komunikaci;
e) překlady relevantních informací;
f) přípravu zasedání sboru a navazující

opatření;
g) přípravu, navrhování a zveřejňování

stanovisek, rozhodnutí o urovnání spo-
rů mezi dozorovými úřady a jiných
textů přijímaných sborem.

Článek 76
Důvěrnost

1. Pokládá-li to sbor za nezbytné, jsou
jeho jednání důvěrná, jak je stanoveno v
jednacím řádu sboru.
2. Přístup k dokumentům předkláda-
ným členům sboru, odborníkům a zástup-
cům třetích stran se řídí nařízením Ev-

ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/
2001.(21)

KAPITOLA VIII
Právní ochrana, odpovědnost a sankce

Článek 77
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné pro-
středky správní nebo soudní ochrany, má
každý subjekt údajů právo podat stížnost
u některého dozorového úřadu, zejména
v členském státě svého obvyklého bydliš-
tě, místa výkonu zaměstnání nebo místa,
kde došlo k údajnému porušení, pokud se
subjekt údajů domnívá, že zpracováním
jeho osobních údajů je porušeno toto na-
řízení.
2. Dozorový úřad, kterému byla stížnost
podána, informuje stěžovatele o pokroku
v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož
i o možnosti soudní ochrany podle článku
78.

Článek 78
Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému

úřadu
1. Aniž je dotčena jakákoli jiná správní
či mimosoudní ochrana, má každá fyzická
nebo právnická osoba právo na účinnou
soudní ochranu proti právně závaznému
rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí
týká.
2. Aniž je dotčena jakákoli jiná správní
či mimosoudní ochrana, má každý subjekt
údajů právo na účinnou soudní ochranu,
pokud se dozorový úřad, který je přísluš-
ný podle článků 55 a 56, stížností nezabý-

vá nebo pokud neinformuje subjekt údajů
do tří měsíců o pokroku v řešení stížnosti
podané podle článku 77 či o jeho výsled-
ku.
3. Řízení proti dozorovému úřadu se za-
hajuje u soudů toho členského státu, v
němž je daný dozorový úřad zřízen.
4. Je-li zahájeno řízení proti rozhodnutí
dozorového úřadu, kterému předcházelo
stanovisko nebo rozhodnutí sboru v rám-
ci mechanismu jednotnosti, dozorový úřad
toto stanovisko nebo rozhodnutí předloží
soudu.

Článek 79
Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo

zpracovateli
1. Aniž je dotčena jakákoli dostupná
správní či mimosoudní ochrana, včetně
práva na podání stížnosti u dozorového
úřadu podle článku 77, má každý subjekt
údajů právo na účinnou soudní ochranu,
pokud má za to, že jeho práva podle toho-
to nařízení byla porušena v důsledku zpra-
cování jeho osobních údajů v rozporu s
tímto nařízením.
2. Řízení proti správci nebo zpracovateli
se zahajuje u soudů toho členského stá-
tu, v němž má daný správce nebo zpraco-
vatel provozovnu. Řízení se může popří-
padě zahájit i u soudů členského státu,
kde má subjekt údajů své obvyklé bydliš-
tě, s výjimkou případů, kdy je správce nebo
zpracovatel orgánem veřejné moci někte-
rého členského státu, který jedná v rám-
ci výkonu veřejné moci.
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Článek 80
Zastupování subjektů údajů

1. Subjekt údajů má právo pověřit nezis-
kový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež
byly řádně založeny v souladu s právem
některého členského státu, jejichž statu-
tární cíle jsou ve veřejném zájmu a jež
vyvíjejí činnost v oblasti ochrany práv a
svobod subjektů údajů ohledně ochrany
jejich osobních údajů, aby jeho jménem
podal stížnost, uplatnil práva uvedená v
článcích 77, 78 a 79 a, pokud tak stanoví
právo členského státu, uplatnil právo na
odškodnění podle článku 82.
2. Členské státy mohou stanovit, že ja-
kýkoliv subjekt, organizace nebo sdruže-
ní uvedené v odstavci 1 tohoto článku má
bez ohledu na pověření od subjektu údajů
právo podat v daném členském státě stíž-
nost u dozorového úřadu příslušného pod-
le článku 77 a vykonávat práva uvedená
v článcích 78 a 79, pokud se domnívá, že v
důsledku zpracování byla porušena práva
subjektu údajů podle tohoto nařízení.

Článek 81
Přerušení řízení

1. Má-li příslušný soud členského státu
informace o tom, že u soudu jiného člen-
ského státu probíhá řízení týkající se stej-
ného předmětu, pokud jde o zpracování
prováděné týmž správcem nebo zpracova-
telem, kontaktuje daný soud jiného člen-
ského státu, aby existenci takového říze-
ní ověřil.
2 . Probíhá-li u soudu jiného členského
státu řízení týkající se stejného předmě-

tu, pokud jde o zpracování prováděné týmž
správcem nebo zpracovatelem, kterýko-
liv z příslušných soudů, u nichž nebylo ří-
zení zahájeno jako první, může své řízení
přerušit.
3. Pokud toto řízení probíhá v prvním
stupni, kterýkoliv ze soudů, u nichž neby-
lo řízení zahájeno jako první, se může na
návrh jedné ze stran také prohlásit za
nepříslušný, je-li soud, u něhož bylo říze-
ní zahájeno jako první, příslušný pro daná
řízení a spojení těchto řízení je podle prá-
va státu tohoto soudu přípustné.

Článek 82
Právo na náhradu újmy a odpovědnost

1. Kdokoli, kdo v důsledku porušení to-
hoto nařízení utrpěl hmotnou či nehmot-
nou újmu, má právo obdržet od správce
nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy.
2. Správce zapojený do zpracování je od-
povědný za újmu, kterou způsobí zpraco-
váním, jež porušuje toto nařízení. Zpra-
covatel je za újmu způsobenou zpracová-
ním odpovědný pouze v případě, že nespl-
nil povinnosti stanovené tímto nařízením
konkrétně pro zpracovatele nebo že jed-
nal nad rámec zákonných pokynů správ-
ce nebo v rozporu s nimi.
3. Správce nebo zpracovatel jsou odpo-
vědnosti podle odstavce 2 zproštěni, po-
kud prokáží, že nenesou žádným způso-
bem odpovědnost za událost, která ke vzni-
ku újmy vedla.
4. Je-li do téhož zpracování zapojen více
než jeden správce nebo zpracovatel, nebo
správce i zpracovatel, a nesou-li podle od-

stavců 2 a 3 odpovědnost za jakoukoliv
škodu způsobenou daným zpracováním,
nese každý správce nebo zpracovatel od-
povědnost za celou újmu, tak aby byla za-
jištěna účinná náhrada újmy subjektu
údajů.
5. Jestliže některý správce nebo zpraco-
vatel zaplatil v souladu s odstavcem 4 pl-
nou náhradu způsobené újmy, má právo
žádat od ostatních správců nebo zpraco-
vatelů zapojených do téhož zpracování
vrácení části náhrady, která odpovídá je-
jich podílu na odpovědnosti za újmu v sou-
ladu s podmínkami v odstavci 2.
6. Soudní řízení za účelem výkonu prá-
va na náhradu újmy se zahajují u soudů
příslušných podle práva členského státu
uvedeného v čl. 79 odst. 2.

Článek 83
Obecné podmínky pro ukládání správních pokut

1. Každý dozorový úřad zajistí, aby uklá-
dání správních pokut v souladu s tímto
článkem ohledně porušení tohoto naříze-
ní podle odstavců 4, 5 a 6 bylo v každém
jednotlivém případě účinné, přiměřené a
odrazující.
2 . Správní pokuty se ukládají podle okol-
ností každého jednotlivého případu kro-
mě či namísto opatření uvedených v čl.
58 odst. 2 písm. a) až h) a j). Při rozhodo-
vání o tom, zda uložit správní pokutu, a
rozhodování o výši správní pokuty v jed-
notlivých případech se řádně zohlední tyto
okolnosti:
a) povaha, závažnost a délka trvání po-

rušení s přihlédnutím k povaze, roz-
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sahu či účelu dotčeného zpracování,
jakož i k počtu dotčených subjektů
údajů a míře škody, jež jim byla způ-
sobena;

b) zda k porušení došlo úmyslně nebo z
nedbalosti;

c) kroky podniknuté správcem či zpra-
covatelem ke zmírnění škod způsobe-
ných subjektům údajů;

d) míra odpovědnosti správce či zpraco-
vatele s přihlédnutím k technickým a
organizačním opatřením jimi zavede-
ným podle článků 25 a 32;

e) veškerá relevantní předchozí poruše-
ní správcem či zpracovatelem;

f) míra spolupráce s dozorovým úřadem
za účelem nápravy daného porušení a
zmírnění jeho možných nežádoucích
účinků;

g) kategorie osobních údajů dotčené da-
ným porušením;

h) způsob, jakým se dozorový úřad do-
zvěděl o porušení, zejména zda správ-
ce či zpracovatel porušení oznámil, a
pokud ano, v jaké míře;

i) v případě, že vůči danému správci nebo
zpracovateli byla v souvislosti s týmž
předmětem dříve nařízena opatření
uvedená v čl. 58 odst. 2, splnění těch-
to opatření;

j) dodržování schválených kodexů cho-
vání podle článku 40 nebo schválené-
ho mechanismu pro vydávání osvěd-
čení podle článku 42 a

k) jakoukoliv jinou přitěžující nebo poleh-
čující okolnost vztahující se na okol-
nosti daného případu, jako jsou získa-

ný finanční prospěch či zamezení ztrá-
tám, přímo či nepřímo vyplývající z po-
rušení.

3. Pokud správce nebo zpracovatel úmy-
slně či z nedbalosti u stejných nebo souvi-
sejících operací zpracování poruší více
ustanovení tohoto nařízení, nesmí celko-
vá výše správní pokuty překročit výši sta-
novenou pro nejzávažnější porušení.
4. Za porušení následujících ustanovení
lze v souladu s odstavcem 2 uložit správní
pokuty až do výše 10 000 000 EUR, nebo
jedná-li se o podnik, až do výše 2 % celko-
vého ročního obratu celosvětově za před-
chozí finanční rok, podle toho, která hod-
nota je vyšší:
a) povinnosti správce a zpracovatele podle

článků 8, 11, 25 až 39, 42 a 43;
b) povinnosti subjektu pro vydávání

osvědčení podle článků 42 a 43;
c) povinnosti subjektu pro vydávání

osvědčení podle čl. 41 odst. 4.
5. Za porušení následujících ustanovení
lze v souladu s odstavcem 2 uložit správní
pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo
jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celko-
vého ročního obratu celosvětově za před-
chozí finanční rok, podle toho, která hod-
nota je vyšší:
a) základní zásady pro zpracování, včet-

ně podmínek týkajících se souhlasu
podle článků 5, 6, 7 a 9;

b) práva subjektů údajů podle článků 12
až 22;

c) předání osobních údajů příjemci ve
třetí zemi nebo mezinárodní organi-
zaci podle článků 44 až 49;

d) jakékoli povinnosti vyplývající z práv-
ních předpisů členského státu přijatých
na základě kapitoly IX;

e) nesplnění příkazu nebo dočasné či tr-
valé omezení zpracování nebo přeru-
šení toků údajů dozorovým úřadem
podle čl. 58 odst. 2 nebo neposkytnutí
přístupu v rozporu s čl. 58 odst. 1.

6. Za nesplnění příkazu dozorového úřa-
du podle čl. 58 odst. 2 lze v souladu s od-
stavcem 2 tohoto článku uložit správní
pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo
jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celko-
vého ročního obratu celosvětově za před-
chozí rozpočtový rok, podle toho, co je
vyšší.
7 . Aniž jsou dotčeny nápravné pravomo-
ci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2,
může každý členský stát stanovit pravidla
týkající se toho, zda a do jaké míry je
možno ukládat správní pokuty orgánům
veřejné moci a veřejným subjektům usa-
zeným v daném členském státě.
8. Na výkon pravomocí dozorovým úřa-
dem podle tohoto článku se vztahují vhod-
né procesní záruky v souladu s právem
Unie a členského státu, včetně účinné
soudní ochrany a spravedlivého procesu.
9. Neumožňuje-li právo členského státu
uložení správních pokut, může se použít
tento článek tak, aby podnět k uložení
pokuty dal příslušný dozorový úřad a aby
pokuta byla uložena příslušnými vnitros-
tátními soudy, a současně je třeba zajistit,
aby tyto prostředky právní ochrany byly
účinné a aby jejich účinek byl rovnocenný
se správními pokutami, jež ukládají dozo-
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rové úřady. Uložené pokuty musí být v
každém případě účinné, přiměřené a od-
razující. Tyto členské státy oznámí Komisi
do 25. května 2018 příslušná ustanovení
svých právních předpisů, která přijmou
podle tohoto odstavce, a bez prodlení ja-
kékoliv následné novely nebo změny tý-
kající se těchto ustanovení.

Článek 84
Sankce

1. Členské státy stanoví pravidla pro jiné
sankce, jež se mají ukládat za porušení
tohoto nařízení, zejména za porušení, na
něž se nevztahují správní pokuty podle
článku 83, a učiní veškerá opatření ne-
zbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto
sankce musí být účinné, přiměřené a od-
razující.
2 . Každý členský stát oznámí Komisi do
25. května 2018 právní předpisy, které
přijme podle odstavce 1, a bez zbytečného
odkladu jakékoliv následné změny týka-
jící se těchto ustanovení.

KAPITOLA IX
Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž

dochází ke zpracování
Článek 85

Zpracování a svoboda projevu a informací
1. Členské státy uvedou prostřednictvím
právních předpisů právo na ochranu osob-
ních údajů podle tohoto nařízení do sou-
ladu s právem na svobodu projevu a infor-
mací, včetně zpracování pro novinářské
účely a pro účely akademického, umělec-
kého či literárního projevu.

2. Pro zpracování pro novinářské účely
nebo pro účely akademického, umělecké-
ho či literárního projevu členské státy sta-
noví odchylky a výjimky z kapitoly II (zá-
sady), kapitoly III (práva subjektu údajů),
kapitoly IV (správce a zpracovatel), kapi-
toly V (předávání osobních údajů do třetí
země nebo mezinárodní organizaci), kapi-
toly VI (nezávislé dozorové úřady), kapi-
toly VII (spolupráce a jednotnost) a kapi-
toly IX (zvláštní situace, při nichž dochází
ke zpracování osobních údajů), pokud je
to nutné k uvedení práva na ochranu osob-
ních údajů do souladu se svobodou proje-
vu a informací.
3. Každý členský stát ohlásí Komisi práv-
ní ustanovení, která přijme podle odstav-
ce 2, a bez prodlení jakékoliv následné
novely nebo změny týkající se těchto usta-
novení.

Článek 86
Zpracování a přístup veřejnosti k úředním

dokumentům
Osobní údaje v úředních dokumentech,
které jsou v držení orgánu veřejné moci
či veřejného nebo soukromého subjektu
za účelem plnění úkolu ve veřejném zá-
jmu, může tento orgán či subjekt zpřístup-
nit v souladu s právem Unie nebo člen-
ského státu, kterému podléhá, aby tak
zajistil soulad mezi přístupem veřejnosti
k úředním dokumentům a právem na
ochranu osobních údajů podle tohoto na-
řízení.

Článek 87
Zpracování národních identifikačních čísel

Členské státy mohou dále stanovit zvlášt-
ní podmínky pro zpracování národních
identifikačních čísel nebo jakýchkoliv ji-
ných všeobecně uplatňovaných identifiká-
torů. V takovém případě se národní iden-
tifikační číslo nebo jakýkoliv jiný všeobec-
ně uplatňovaný identifikátor použije pou-
ze v závislosti na vhodných zárukách práv
a svobod daného subjektu údajů podle to-
hoto nařízení.

Článek 88
Zpracování v souvislosti se zaměstnáním

1.  Členské státy mohou právním před-
pisem nebo kolektivními smlouvami sta-
novit konkrétnější pravidla k zajištění
ochrany práv a svobod ve vztahu ke zpra-
cování osobních údajů zaměstnanců v sou-
vislosti se zaměstnáním, zejména za úče-
lem náboru, plnění pracovní smlouvy včet-
ně plnění povinností stanovených záko-
nem nebo kolektivními smlouvami, říze-
ní, plánování a organizace práce, za úče-
lem zajištění rovnosti a rozmanitosti na
pracovišti, zdraví a bezpečnosti na praco-
višti, ochrany majetku zaměstnavatele
nebo majetku zákazníka, dále za účelem
individuálního a kolektivního výkonu a
požívání práv a výhod spojených se zaměst-
náním a za účelem ukončení zaměstna-
neckého poměru.
2. Tato pravidla zahrnují zvláštní a vhod-
ná opatření zajišťující ochranu lidské dů-
stojnosti, oprávněných zájmů a základních
práv subjektů údajů, především pokud jde
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o transparentnost zpracování, předávání
osobních údajů v rámci skupiny podniků
nebo uskupení podniků vykonávajících
společnou hospodářskou činnost a systé-
my monitorování na pracovišti.
3 . Každý členský stát oznámí Komisi do
25. května 2018 právní ustanovení, která
přijme podle odstavce 1, a bez zbytečného
odkladu jakékoliv následné změny týka-
jící se těchto ustanovení.

Článek 89
Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely
archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statistické účely

1.  Zpracování pro účely archivace ve ve-
řejném zájmu, pro účely vědeckého či his-
torického výzkumu nebo pro statistické
účely podléhá v souladu s tímto naříze-
ním vhodným zárukám práv a svobod sub-
jektu údajů. Tyto záruky zajistí, aby byla
zavedena technická a organizační opatře-
ní, zejména s cílem zajistit dodržování zá-
sady minimalizace údajů. Tato opatření
mohou zahrnovat pseudonymizaci za pod-
mínky, že lze tímto způsobem splnit sle-
dované účely. Pokud mohou být sledova-
né účely splněny dalším zpracováním, kte-
ré neumožňuje nebo které přestane umož-
ňovat identifikaci subjektů údajů, musí být
tyto účely splněny tímto způsobem.
2. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro
účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely, může právo
Unie nebo členského státu stanovit odchyl-
ky od práv uvedených v článcích 15, 16,
18 a 21, s výhradou podmínek a záruk

uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
pokud je pravděpodobné, že by daná prá-
va znemožnila nebo vážně ohrozila splně-
ní zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou
pro splnění těchto účelů nezbytné.
3. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro
účely archivace ve veřejném zájmu, může
právo Unie nebo členského státu stanovit
odchylky od práv uvedených v článcích 15,
16, 18, 19, 20 a 21, s výhradou podmínek
a záruk uvedených v odstavci 1 tohoto
článku, pokud je pravděpodobné, že by
daná práva znemožnila nebo vážně ohro-
zila splnění zvláštních účelů, a tyto odchyl-
ky jsou pro splnění těchto účelů nezbyt-
né .
4. Pokud typ zpracování uvedený v od-
stavcích 2 a 3 slouží zároveň k jinému
účelu, povolené odchylky se vztahují pou-
ze na zpracování pro účely uvedené ve
zmíněných odstavcích.

Článek 90
Povinnost mlčenlivosti

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad
práva na ochranu osobních údajů s povin-
ností mlčenlivosti, mohou členské státy
přijmout zvláštní pravidla, aby stanovily
pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58
odst. 1 písm. e) a f) ve vztahu ke správ-
cům nebo zpracovatelům, jež podle práva
Unie nebo členského státu anebo pravi-
del stanovených příslušnými orgány člen-
ských států podléhají povinnosti zachová-
vat služební tajemství nebo jiným rovno-
cenným povinnostem mlčenlivosti. Tato
pravidla platí pouze ve vztahu k osobním

údajům, které správce nebo zpracovatel
obdržel nebo získal při činnosti podléhají-
cí této povinnosti mlčenlivosti.
2 . Každý členský stát oznámí Komisi do
25. května 2018 pravidla, která přijme
podle odstavce 1, a bez odkladu jakékoliv
následné změny týkající se těchto usta-
novení.

Článek 91
Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná

církvemi a náboženskými sdruženími
1. Jestliže církve a náboženská sdružení
nebo společenství v některém členském
státě v době vstupu tohoto nařízení v plat-
nost uplatňují komplexní pravidla týkají-
cí se ochrany fyzických osob v souvislosti
se zpracováním, tato pravidla mohou na-
dále platit za předpokladu, že se uvedou
do souladu s tímto nařízením.
2. Na církve a náboženská sdružení
uplatňující komplexní pravidla v souladu
s odstavcem 1 tohoto článku dohlíží nezá-
vislý dozorový úřad, který může být zvlášt-
ní, za předpokladu, že splňuje podmínky
stanovené v kapitole VI.

KAPITOLA X
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 92
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci svěřená Komisi podléhá pod-
mínkám stanoveným v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 8 a čl. 43
odst. 8 je svěřena Komisi na dobu neurči-
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tou počínaje dnem 24. května 2016.
3. Evropský parlament nebo Rada mo-
hou přenesení pravomoci uvedené v čl. 12
odst. 8 a čl. 43 odst. 8 kdykoli zrušit. Roz-
hodnutím o zrušení se ukončuje přenese-
ní pravomoci v něm blíže určené. Rozhod-
nutí nabývá účinku prvním dnem po zve-
řejnění v Úředním věstníku Evropské
unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v
něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci
Komise neprodleně oznámí současně Ev-
ropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý
podle čl. 12 odst. 8 a čl. 43 odst. 8 vstoupí
v platnost, pouze pokud proti němu Ev-
ropský parlament nebo Rada nevysloví
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud
Evropský parlament i Rada před uplynu-
tím této lhůty informují Komisi o tom, že
námitky nevysloví. Z podnětu Evropské-
ho parlamentu nebo Rady se tato lhůta
prodlouží o tři měsíce.

Článek 93
Postupy projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU)
č. 182/2011.
2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, pou-
žije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, pou-
žije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011
ve spojení s článkem 5 uvedeného naříze-
ní.

KAPITOLA XI
Závěrečná ustanovení

Článek 94
Zrušení směrnice 95/46/ES

1. Směrnice 95/46/ES se zrušuje s účin-
kem ode dne 25. května 2018.
2. Odkazy na zrušenou směrnici se po-
važují za odkazy na toto nařízení. Odkazy
na pracovní skupinu pro ochranu fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/
46/ES se považují za odkazy na Evropský
sbor pro ochranu osobních údajů zřízený
tímto nařízením.

Článek 95
Vztah ke směrnici 2002/58/ES

Toto nařízení neukládá žádné další povin-
nosti fyzickým nebo právnickým osobám,
pokud jde o zpracování ve spojení s po-
skytováním veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací ve veřejných
komunikačních sítích v Unii, co se týče
záležitostí, u nichž se na ně vztahují kon-
krétní povinnosti s týmž cílem stanovené
ve směrnici 2002/58/ES.

Článek 96
Vztah k dříve uzavřeným dohodám

Mezinárodní dohody zahrnující předávání
osobních údajů do třetích zemí či meziná-
rodním organizacím, které byly uzavřeny
členskými státy přede dnem 24. května
2016 a jsou v souladu s právem Unie pou-
žitelným před tímto dnem, zůstávají v plat-
nosti, dokud nebudou změněny, nahraze-
ny či zrušeny.

Článek 97
Zprávy Komise

1.   Do 25. května 2020 a poté každé čtyři
roky předloží Komise Evropskému parla-
mentu a Radě zprávu o hodnocení a pře-
zkumu tohoto nařízení.
2.   V souvislosti s hodnoceními a přezku-
my uvedenými v odstavci 1 Komise pře-
zkoumá zejména uplatňování a fungová-
ní:
a) kapitoly V o předávání osobních úda-

jů do třetích zemí nebo mezinárodním
organizacím, se zvláštním zřetelem na
rozhodnutí přijatá podle čl. 45 odst. 3
tohoto nařízení a rozhodnutí přijatá
podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES;

b) kapitoly VII o spolupráci a jednotnos-
ti.

3 . Pro účel odstavce 1 může Komise po-
žádat členské státy a dozorové úřady o
informace.
4. Při provádění hodnocení a přezkumů
podle odstavců 1 a 2, vezme Komise v úva-
hu postoje a zjištění Evropského parla-
mentu, Rady a dalších relevantních sub-
jektů nebo zdrojů.
5. Komise v případě potřeby předloží
návrhy na změnu tohoto nařízení, zvláš-
tě s přihlédnutím k vývoji informačních
technologií a dosaženému pokroku v in-
formační společnosti.

Článek 98
Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany

údajů
Bude-li to vhodné, předloží Komise legis-
lativní návrhy s cílem změnit jiné právní
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akty Unie v oblasti ochrany osobních úda-
jů, a zajistit tak jednotnou a soudržnou
ochranu fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů. Jedná se ze-
jména o pravidla týkající se ochrany fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány, institucemi a jiný-
mi subjekty Unie a pravidla týkající se vol-
ného pohybu těchto údajů.

Článek 99
Vstup v platnost a použitelnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dva-
cátým dnem po vyhlášení v Úředním věst-
níku Evropské unie.
2. Toto nařízení se použije ode dne 25.
května 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu
a přímo použitelné ve všech členských stá-
tech.

V Bruselu dne 27. dubna 2016.

Za Evropský parlament
předseda

M. SCHULZ

Za Radu
předsedkyně

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT

(1) Úř. věst. C 229, 31. 7. 2012, s. 90.
(2) Úř. věst. C 391, 18. 12. 2012, s. 127.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne

12. března 2014 (dosud nezveřejněný v
Úředním věstníku) a postoj Rady v prv-
ním čtení ze dne 8. dubna 2016 (dosud

nezveřejněný v Úředním věstníku).
Postoj Evropského parlamentu ze dne
14. dubna 2016.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281,
23. 11. 1995, s. 31).

(5) Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne
6. května 2003 o definici mikropodni-
ků, malých a středních podniků
(C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5.
2003, s. 36).

(6) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosin-
ce 2000 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů
orgány a institucemi Společenství a o
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst.
L 8, 12. 1. 2001, s. 1).

(7) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem preven-
ce, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů a o
volném pohybu těchto údajů a o zruše-
ní rámcového rozhodnutí Rady 2008/
977/SVV (viz strana 89 v tomto čísle
Úředního věstníku).

(8) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000
o některých právních aspektech služeb
informační společnosti, zejména elek-
tronického obchodu, na vnitřním trhu

(směrnice o elektronickém obchodu)
(Úř. věst. L 178, 17. 7. 2000, s. 1).

(9) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011
o uplatňování práv pacientů v přeshra-
niční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.
4. 2011, s. 45).

(10) Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dub-
na 1993 o nepřiměřených podmínkách
ve spotřebitelských smlouvách (Úř.
věst. L 95, 21. 4. 1993, s. 29).

(11) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. pro-
since 2008 o statistice Společenství v
oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (Úř. věst. L
354, 31. 12. 2008, s. 70).

(12) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února
2011, kterým se stanoví pravidla a obec-
né zásady způsobu, jakým členské stá-
ty kontrolují Komisi při výkonu prová-
děcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28. 2.
2011, s. 13).

(13) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. pro-
since 2012 o příslušnosti a uznávání a
výkonu soudních rozhodnutí v občan-
ských a obchodních věcech (Úř. věst. L
351, 20. 12. 2012, s. 1).

(14) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu
2003 o opakovaném použití informací
veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.
12. 2003, s. 90).

(15) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna
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2014 o klinických hodnoceních humán-
ních léčivých přípravků a o zrušení
směrnice 2001/20/ES (Úř. věst. L 158,
27. 5. 2014, s. 1).

(16) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března
2009 o evropské statistice a zrušení
nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o
předávání údajů, na které se vztahuje
statistická důvěrnost, Statistickému
úřadu Evropských společenství, naříze-
ní Rady (ES) č. 322/97 o statistice Spo-
lečenství a rozhodnutí Rady 89/382/
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