Základní pojmy z oblasti ochrany osobních údajů

citlivý údaj

Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé z hlediska základních práv a svobod, zasluhují
zvláštní ochranu, jelikož by při jejich zpracování mohla vzniknout závažná rizika pro základní práv a
svobody.

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 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).

omezení zpracování

Označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

oprávněný zájem

Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

právo na odvolání
souhlasu

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího 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.

právo na přístup k
osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie
příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích
nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné 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 zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré
dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost,
že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

právo na opravu
osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

právo na výmaz
osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní 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 jehož 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
neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky
proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje
musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které
se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti podle čl. 8 odst. 1. 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 vyžaduje
zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění
úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z
důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1
znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.

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 osobních 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 použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale subjekt údajů 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 důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 2.Pokud bylo
zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, 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.

právo na vznesení
námitky proti
automatizovanému
zpracování

1.Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká. 2.Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné
k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) povoleno právem Unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující
ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) založeno na výslovném souhlasu
subjektu údajů. 3.V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná
opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský
zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

1.Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a)
právo na
zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na
přenositelnost údajů
smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně. 2.Při výkonu svého
práva na přenositelnost 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.

profilování

Automatizované 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, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

příjemce

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.

souhlas

Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává
prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

správce

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo
společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

subjekt údajů

Žijící osoba, k níž se zpracováné osobní údaje vztahují.

účel

Důvod, ke kterému správce využívá osobní údaje.

údaje o zdravotním
stavu

Osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí
zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu.

zpracování

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji , který je prováděn pomocí či bez pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

zpracovatel

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává
osobní údaje pro správce.

