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Odpověď na dotaz
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 2. 2018 Váš dotaz, jaké
jsou Vaše povinnosti při zpracování osobních údajů dle 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). V telefonické konverzaci by bylo upřesněno, že dotaz by měl primárně
směřovat k povinnosti jmenovat pověřence. K této věci Vám sděluji:
Povinnost správce jsou stanoveny obecným nařízením o ochraně osobních údajů, nikoliv
Úřadem.
Aby měla Vaše společnost povinnost jmenovat pověřence, musela by patřit do některé
z kategorií správců či zpracovatelů vymezených v ustanovení čl. 37 odst. 1 obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Dle ustanovení čl. 37 odst. 1 písm. a) mají orgány veřejné moci a veřejné subjekty povinnosti
jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Za orgány veřejné moci se považují osoby
oprávněné autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob. Takovou
pravomocí Vaše společnost nadána není.
Veřejný subjekt by měl být definován národní legislativou. V České republice by se mělo
jednat o zákon o zpracování osobních údajů, jehož návrh je prozatím dostupný na
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=138. Tento návrh definuje veřejné subjekty
jako orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu.
Neboť Vaše společnost není zřízena zákonem, není ani veřejným subjektem.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, že by Vaše společnost prováděla zpracování, které by vyžadovalo
rozsáhlé monitorování, ani rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
(zpracování údajů o zdravotním stavu zaměstnanců, není rozsáhlé, ani není prováděno jako
součást hlavní činnosti).
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Žádná z činností popsaných ve Vašem dotazu, nezakládá Vaši povinnost jmenovat pověřence
pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Ladislav Hejlík
vedoucí oddělení konzultací
(podepsáno elektronicky)
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