Den ochrany osobních údajů 28. ledna 2007
V roce 1981 byla 28. ledna ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o ochraně osob se zřetelem
na automatizované zpracování osobních dat, jejímž iniciátorem byly členské státy Rady Evropy.
Účelem Úmluvy je zaručit na území každé smluvní strany každé fyzické osobě, ať je jakékoliv
národnosti nebo pobývá kdekoliv, úctu k jejím právům a základním svobodám, a zejména k jejímu
právu na soukromý život, se zřetelem k automatizovanému zpracování osobních údajů (tj. operace
uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů). Tento právní dokument se stal
jedním ze základních pilířů ochrany osobních údajů v Evropě a posléze na něj navázalo množství
dalších dokumentů, upravujících ochranu soukromí v zemích Evropské unie.
Přestože Úmluva vznikla již před více než čtvrtstoletím, ukazuje se, nakolik předjímala
regulativy
nezbytné pro ochranu soukromí, ohrožovaného obrovským rozvojem technických a
technologických možností.
V roce 2003 byl v členských zemích Evropské unie proveden průzkum, podle jehož výsledků
má 70% občanů EU pouze malou představu o tom, jakým způsobem jsou v jejich zemi chráněny
osobní údaje. Tyto výsledky jsou o to vážnější, že ochrana osobních údajů je pro život každého
jedince zcela klíčová, ať již hovoříme o pracovních záležitostech, vztazích s úřady, lékařské péči,
cestování či pohybu na počítačové síti Internet. Pouze tam, kde jsou dostatečně chráněny osobní
údaje, mohou být naplňována i další ze základních občanských práv, především právo na svobodu
projevu a svědomí.
S ohledem na výsledky výše zmíněného průzkumu a také proto, že se objevují stále nová nebezpečí
pro soukromí každého jednotlivce, na která je třeba upozorňovat, se Rada Evropa rozhodla vyhlásit
28. leden jako Den ochrany osobních údajů. Poprvé bude tento den slaven v roce 2007 a různou
formou se k němu mohou připojit jak členské státy Rady Evropy, tak i mezinárodní či národní instituce.
Bližší informace o přístupu jednotlivých států je možné nalézt na internetových stránkách Rady Evropy
na adrese http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/data_protection/.
Českou republiku bude v rámci Dne ochrany osobních údajů reprezentovat Úřad pro ochranu
osobních údajů, který je národní autoritou dohlížející na dodržování zákonem stanovených povinností při
zpracování osobních údajů.

Úřad u příležitosti Dne ochrany osobních údajů vyhlásil pro děti a mládež ve věku 12 – 20 let
soutěž pod názvem „Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat!“ Účastníci soutěže budou mít za úkol
literární či výtvarnou formou ztvárnit téma ochrany soukromí a svá díla zaslat na adresu Úřadu. Jako
inspiraci mohou využít již existující umělecká díla, stejně jako mohou vytvořit díla zcela původní.
Hodnocení došlých příspěvků provede v rámci věkových kategorií 12 – 15 let a 16 – 20 let odborná
komise a vítězové budou vyhlášeni 1. června 2007 v rámci Dne dětí na Mezinárodním filmovém
festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. V průběhu festivalu, který s Úřadem na připravované soutěži
spolupracuje, budou také vystaveny práce účastníků soutěže. Vítězové soutěže budou ještě po
skončení festivalu pozváni spolu s celou svou třídou předsedou Úřadu do Prahy, kde navštíví sídlo
Úřadu, zúčastní se natáčení v Českém rozhlase a na závěr je bude čekat noční návštěva ZOO.
Soutěž mediálně podporuje Český rozhlas Praha v rámci pořadu Domino a dalších. Veřejnost,
zejména mladá generace, by tak měla získat zásadní informace o ochraně osobních údajů a jejím
smyslu. Soutěž bude podporována i médii kooperujícími s MFF Zlín.
Úřad pro ochranu osobních údajů rovněž vypracoval vzdělávací program pro pedagogy, jehož
cílem je, aby téma ochrany osobních údajů našlo své místo ve vzdělávání. Program obdržel akreditaci
Ministerstva školství a stal se součástí systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeden
z plánovaných seminářů v rámci tohoto programu se uskuteční v průběhu MFF ve Zlíně.
Z dalších aktivit Úřadu ke Dni ochrany osobních údajů je třeba uvést vydání speciálního čísla
informačního Bulletinu, který vyšel v předstihu na podzim loňského roku a je již distribuován dle zájmu
na jednotlivé školy.
Úřad rovněž zvýraznil a rozšířil na svých webových stránkách rubriku Pro mládež a na
stránkách umístí sérii popularizujících pořadů o zákoně o ochraně osobních údajů, který natočila za
jeho podpory společnost Beny TV a odvysílala na konci loňského roku ČT.

