Co je zpracování osobních údajů?
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení.
Zpracování ve smyslu obecného nařízení 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.
Pojem zpracování má stejný význam, jako měl v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zásady zpracování osobních údajů
•
•
•
•
•
•

zákonnost, korektnost, transparentnost - správce musí zpracovávat osobní údaje na základě
nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
omezení účelu - osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí
být zpracovávány neslučitelným 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 zabezpečení osobních údajů.

Co se rozumí právními důvody zpracování osobních údajů?
Právní důvody zpracování osobních údajů znamenají oprávnění správce osobní údaje zpracovávat.
Právní důvody tak jsou nezbytným předpokladem, aby vůbec mohlo být hovořeno ze strany správce o
legálním 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 nezákonně a musel by osobní údaje zlikvidovat.
Je důležité vědět, že i osobní údaje může správce zpracovávat pro různé účely, přičemž pro každý
účel potřebuje právní důvod zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů se vždy váže k
účelu, na základě kterého se určí právní důvod zpracování. Není vyloučeno, že „jedny“ osobní údaje
(nebo jejich určitý souhrn) bude správce zpracovávat pro různé účely, přičemž tyto účely mohou v
čase vznikat či zanikat, aniž by to představovalo povinnost osobní údaje likvidovat. Povinnost
likvidace osobních údajů nastane v případě, kdy správce pozbude poslední právní důvod ke
zpracování osobních údajů.
Jaké jsou právní důvody zpracování osobních údajů subjektu 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 subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce,



zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Co znamená souhlas se zpracováním osobních údajů?
Souhlas 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 subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.
Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat a
nastupuje tehdy, pokud zpracování nelze podřadit pod účely, pro které není nutné souhlas
vyžadovat.
Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát.
Souhlas je odvolatelný. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje
zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný
právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je
správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas
byl jediným právním důvodem zpracování, bude zpravidla následovat i likvidace osobních údajů.
Musím mít ke každému zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů?
Ne, nemusíte. Zejména tam, kde je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy se subjektem údajů či k
plnění právní povinnosti se souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje. Souhlas se
nevyžaduje ani k dalším účelům zpracování, které jsou uvedeny výše (vyjma prvního bodu). V případě
zpracování pro účely, které nelze podřadit pod výše uvedené účely, je nutné zpracování provádět na
základě souhlasu subjektu údajů.
Souhlas subjektu údajů není vyžadován pro účely zpracování nezbytné např. pro dodání zboží v rámci
objednávky v e-shopu nebo pro zpracování osobních údajů zaměstnanců pro pracovněprávní účely
(pro plnění pracovní smlouvy či plnění zákonem stanovených povinností ze strany zaměstnavatele).
Je souhlas odvolatelný?
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, na což by měl být správce připraven, a to i na
jeho další kroky s odvoláním souhlasu spojené (např. provedení likvidace osobních údajů). Odvoláním
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 odvolání souhlasu (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro
zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat např., pokud osobní údaje
musí mít pro zákonem stanovené účely.
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí
právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada
transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho
oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož
aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném
nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů,
patří právo na přístup k osobním údajům,







právo na opravu, resp. doplnění,
právo na výmaz,
právo na omezení zpracování,
právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Je nějaká 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 informace o přijatých
opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení
žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů
ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
Co se rozumí přístupem k osobním údajům?
Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti
získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud
jsou zpracovávány, 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 předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.
Co když jsou údaje nepřesné?
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá
ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic
mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu
údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné
údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu
jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.
Co znamená právo být zapomenut?
Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou 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 neexistuje žádný další právní 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 povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle
článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.
Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za
jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci
všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na
správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.
Mohu si jako správce účtovat náklady v souvislosti s výkonem práv subjektu údajů?
Zásadně platí, že informace a veškerá sdělení a úkony podle obecného nařízení se poskytují a činí
bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo
odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.
Co když subjekt údajů zneužívá své právo?
Zneužitím nelze a priori rozumět výkon práv subjektu údajů. O zneužití práva subjektem údajů lze
hovořit 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 dokládá správce.

