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Zpracování osobních údajů v systému pro agendu zastupitelstva a rady obce
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. listopadu 2017 Vaši
žádost o stanovisko k problematice zpracování osobních údajů v systému pro agendu
zastupitelstva a rady obce v souvislosti s Nařízením 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) – dále jen „Obecné nařízení“. V této věci Vám sděluji:
Obecné nařízení žádné specifické povinnosti tvůrci programu neukládá. Požadavky na
program pro zpracování osobních údajů musí vycházet z povinností a potřeb správce či
zpracovatele stanovených citovaným obecným nařízením. Program musí mimo jiné umožnit
zpracování osobních údajů takovým způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních
údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření
před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
Co se týká Vašeho dotazu na právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům je tato
problematika upravena v ustanovení čl. 15 Obecného nařízení. Dle odstavce 1 tohoto
ustanovení má subjekt údajů 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. To znamená, že pokud subjekt údajů požádá o přístup k osobním údajům,
je obec jako správce povinna poskytnout veškeré osobní údaje včetně osobních údajů, které
byly zpracovávány v rámci agend zastupitelstva a rady obce. Na splnění této povinnosti nemá
vliv, zda byl nějaký osobní údaj zveřejněn či nikoliv.
Výše uvedená problematika je v gesci Ministerstva vnitra ČR, které nyní připravuje vzorové
systémové analýzy pro zpracování osobních údajů za účelem zajištění souladu agend
územních samosprávných celků s Obecným nařízením, ze kterých bude možné při tvorbě
předmětného programu též vyjít.
S pozdravem
Mgr. Ladislav Hejlík
vedoucí oddělení konzultací
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