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Odpověď na dotaz

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 6. 2. 2018 Váš dotaz, jak se bude 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, známé pod zkratkou GDPR), dotýkat portálů,
které přebírají veřejně dostupné registry škol. K této věci Vám sděluji:
Ochrana osobních údajů se vztahuje pouze na živé fyzické osoby (lidi), zpracování informací
týkající škol, stejně jako jiných právnických osob nebude obecným nařízením o ochraně
osobních údajů nijak dotčena
Avšak na portálech s informacemi o právnických osobách se často vyskytují i informace
o různých fyzických osobách (ředitelé škol, jednatel společnosti apod.) Tyto osobní údaje
byly doposud zpracovávány na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který stanoví, že osobní údaje je
možné zpracovávat i bez souhlasu jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje
v souladu se zvláštním právním předpisem.
Obecné nařízení ochraně osobních údajů neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo
analogické k tomuto ustanovení a nebude tedy již možné zpracovávat osobní údaje osob jen
proto, že byly zveřejněny v rejstříku školských právnických osob.
Neboť ředitelé škol autoritativně rozhodují o právech a povinnostech osob a jsou tak
v postavení orgánu státní správy, lze předpokládat, že zpracování osobních údajů o této osob
bude možné považovat za oprávněný zájem osob zpracovávat jejich osobní údaje ve vztahu
ke k výkonu jejich funkce. Avšak pouze v rozsahu, který se týká výkonu této funkce.
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