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PŘEDMLUVA

Dvacáté první století bývá často nazýváno informačním věkem. Tato myšlenka je založena na
představě, že lidská činnost závisí na výměně informací. Moderní technologie nám umožňují
shromažďovat, vyhodnocovat, přenášet a zpracovávat dosud nevídané množství dat. Lidé dnes
mají přístup k informacím, které dříve k dispozici nebyly. Úměrně tomu se zvyšuje i riziko prů-
niku do soukromí jednotlivce a dalších nechtěných důsledků. Ochrana osobních údajů hraje
významnou roli při posilování důvěry uživatelů v informační technologie.

Cílem publikace je informovat zaměstnavatele a zaměstnance o ochraně osobních údajů.
Příručka vysvětluje, jak odpovídající systém ochrany osobních údajů pomáhá rozvíjet firemní
kulturu společenské odpovědnosti. Má také napomáhat zvyšování povědomí o tom, že ochrana
dat může být významnou konkurenční výhodou, zejména u některých typů společností. Na ná-
sledujících stránkách se seznámíte se základními principy ochrany osobních údajů a zákonem
stanovenými povinnostmi v této oblasti.

Věříme, že se pro vás tato příručka stane významným pomocníkem.
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1. ÚVOD

Zahájit podnikatelskou činnost, zejména v zahraničí, vyžaduje seznámit se s řadou právních
předpisů, které mají na každodenní činnost podnikatele významný dopad. Tyto právní předpisy
zahrnují mimo jiné daňové zákony, pracovní právo, spotřebitelské právo a právě tak i legisla-
tivu upravující ochranu osobních údajů a soukromí.

V rámci podnikatelské činnosti je pochopitelná potřeba využívat osobní údaje, zároveň však
každý začínající podnikatel musí v České republice, Maďarsku nebo Polsku splňovat povinnosti
v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto požadavky platí stejnou měrou pro drobné živnostníky
i velké obchodní společnosti.
Předkládaná příručka přináší odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů a je určena
podnikatelům, kteří se chystají vyvíjet činnost v zahraniční: konkrétně v České republice,
Maďarsku nebo Polsku.

Obecný přehled českých, maďarských a polských národních zákonů týkajících se ochrany osob-
ních údajů naleznete v kap. 2.1 níže. Pro získání podrobných informací však doporučujeme
kontaktovat odpovědný orgán pro ochranu osobních údajů v příslušném státě a seznámit se
s materiály, které jsou uvedeny na jeho webových stránkách.
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2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ
DEFINICE

2.1 Evropské a národní zákony o ochraně osobních údajů

Ochraně osobních údajů je v evropském prostoru věnována zvláštní pozornost. Jelikož se jedná
o jedno ze základních lidských práv, je garantována řadou mezinárodních a národních právních
předpisů. První mezinárodní předpis, který poskytuje komplexní úpravu ochrany osobních údajů,
je Úmluva č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat,
která byla přijata Radou Evropy dne 28. ledna 1981. Na úrovni Evropské unie je takovým před-
pisem směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Navíc je právo na ochranu osobních údajů zaručeno coby jedno ze základních práv i v článku
8 Listiny základních práv Evropské unie a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie.
V právu Evropské unie upravují ochranu osobních údajů kromě směrnice 95/46/ES i další právní
předpisy. Do značné míry doplňují ustanovení směrnice 95/46/ES, která je obecné povahy
a slouží jako referenční bod pro související legislativu všech členských zemí EU.

Směrnice 95/46/ES upravuje jedno ze základních práv a svobod jednotlivce – právo na ochranu
soukromí. Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování, jakož i na neauto-
matizované zpracování osobních údajů, které tvoří součást souboru dat (rejstříku) nebo do
něho mají být zařazeny. Více informací – viz
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:cs:HTML

Hlavním cílem směrnice 95/46/ES je zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů
a usnadnit jejich volný pohyb v rámci Evropské unie a prakticky v rámci celého Evropského
hospodářského prostoru.

Zpracování osobních údajů v tomto prostoru by mělo být prováděno v souladu se zákony člen-
ského státu, ve kterém je usazen správce odpovědný za zpracování osobních údajů. Pokud je
společnost (správce údajů) usazená na území několika členských států, například prostřednic-
tvím dceřiných společností, musí každá dceřiná společnost plnit povinnosti, které pro ni vyplý-
vají ze zákonů o ochraně osobních údajů příslušného členského státu.

Členské státy Evropské unie mají povinnost implementovat ustanovení směrnice do svých ná-
rodních právních řádů. Členské státy získaly určitý prostor pro vlastní uvážení při implemen-
taci, což mohlo vést k jistým odlišnostem v jednotlivých národních legislativách. Podnikatelé
provozující obchodní činnost v těchto zemích by si dané skutečnosti měli být vědomi. Publikace
na rozdíly v polských, českých a maďarských zákonech upozorňuje.
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Polská legislativa

V Polsku je právo na soukromí a ochranu osobních údajů garantováno Ústavou Polské
republiky (viz článek 47 a článek 51). Zásady zpracování osobních údajů a právo fyzických osob,
jejichž osobní údaje jsou nebo mohou být zpracovány v rejstřících, jsou specifikovány v zákoně
o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (nové znění: Sbírka zákonů z roku 2002, číslo
101, položka 926 s dodatky, dále jen „zákon“) a v sekundární legislativě přijaté na jeho základě:
směrnice ministra vnitra a správy:
1. Směrnice z 29. dubna 2004 o dokumentaci ke zpracování osobních údajů a technických

a organizačních podmínkách, které by měla splňovat zařízení a počítačové systémy
využívané pro zpracování osobních údajů (Sbírka zákonů, č. 100, položka 1024) – přijatá
na základě článku 39a zákona – vymezuje:
– typ a rozsah dokumentace popisující způsob, jakým jsou osobní údaje zpracovány,

a technické a organizační prostředky zajišťující ochranu osobních údajů – úměrně
rizikům a kategorii chráněných údajů;

– hlavní technické a organizační požadavky, které musejí splňovat IT systémy a zařízení
využívané pro zpracování osobních údajů;

– požadavky vztahující se k záznamům o přístupu k datům a na bezpečnost zpracování dat.
2. Nařízení z 11. prosince 2008 o vzorech oznámení o zpracování osobních údajů Generálním

inspektorem pro ochranu osobních údajů (Sbírka zákonů, č. 229, položka 1536) – přijaté
na základě článku 46a zákona – stanovuje vzory oznámení, které tvoří dodatek nařízení.

3. Nařízení z 22. dubna 2004 ministra vnitra a správy o vzorech osobních oprávnění a slu-
žebních identifikačních průkazů inspektorů zaměstnaných v Kanceláři Generálního inspek-
tora pro ochranu osobních údajů (Sbírka zákonů č. 94, položka 923) – přijaté na základě
článku 22a zákona – vymezuje vzory.

Systém ochrany osobních údajů také obsahuje konkrétní ustanovení, např. ustanovení občan-
ského zákoníku, týkající se ochrany osobních zájmů a další ustanovení upravující nakládání
s osobními údaji.
V Polsku je orgánem odpovědným za dohled nad zákonností zpracování osobních dat Gene-
rální inspektor pro ochranu osobních údajů (http://giodo.gov.pl/).

Česká legislativa

Hlavním zákonem upravujícím ochranu osobních údajů v České republice je zákon č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osob-
ních údajů“), který je nedílnou součástí právního řádu České republiky, a to ve dvou směrech:

– Vztahuje se k článkům 10 a 17 Listiny základních práv a svobod zakotvující právo na
informace i právo na ochranu soukromí. Zákon o ochraně osobních údajů řeší poten-
ciální protichůdnost výše uvedených práv. Není však jediným právním předpisem
tohoto druhu; občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
totiž obsahuje ustanovení na ochranu osobnosti, což zásadním způsobem souvisí
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s pojmy „zpracování osobních údajů“ a „subjekt údajů“, jak jsou definovány zákonem
o ochraně osobních údajů.

– Zákon o ochraně osobních údajů je obecný zákon upravující zpracování osobních údajů
na území České republiky, s výjimkou zpracování údajů prováděného fyzickými oso-
bami čistě pro jejich vlastní potřeby. Zákon o ochraně osobních údajů však umožňuje
zpracování osobních údajů pro zvláštní účely (v souladu se směrnicí 95/46/ES) také za
účelem splnění úkolů stanovených zvláštním zákonem. Podnikatelé musejí prověřit, zda
zamýšlený nebo již probíhající úkon zpracování osobních údajů nespadá pod zvláštní
právní předpis. Pokud tomu tak je, má tento zákon přednost před obecným zákonem
o ochraně osobních údajů.

Český zákon o ochraně osobních údajů (jakož i zákony o ochraně osobních údajů v dalších
zemích) lze rozdělit do tří tematických částí:
1. Ustanovení, která upravují podmínky pro zpracování osobních údajů (obsažena v § 5–19

a § 27 zákona o ochraně osobních údajů) a pokládají právní základy pro zpracování
osobních údajů (například souhlas subjektu údajů, povinnost plnit smlouvu nebo pro-
vedení úkolů stanovených zvláštním zákonem).

2. Ustanovení upravující důsledky při porušení povinností zpracování osobních údajů jsou
následující:
– nápravná opatření: ta mohou mít formu likvidace údajů, ukončení nezákonného zpra-

cování atd. (viz § 40 zákona o ochraně osobních údajů);
– pokuty (viz hlava VII zákona o ochraně osobních údajů);
– trestní sankce – neoprávněné nakládání s osobními údaji je trestným činem dle § 180

trestního zákoníku;
– satisfakční opatření – náhrady škody. V těchto případech platí ustanovení občanského

zákoníku a obchodního zákoníku.
3. Procedurální ustanovení upravující metody vynutitelnosti práv v případě porušení pravidel

ochrany osobních údajů. Satisfakčních opatření – náhrady škody – je nutno se domáhat
prostřednictvím soudu. Trestní případy řeší orgány činné v trestním řízení. Ostatní případy
– nápravná opatření, pokuty – spadají do kompetencí Úřadu pro ochranu osobních údajů
(dále jen ÚOOÚ), jakožto nezávislého kontrolního orgánu (viz hlava V zákona o ochraně
osobních údajů).

V České republice přísluší kompetence v oblasti ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu
osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Pouze úkony prováděné v oblasti ochrany osobních
údajů zpravodajskými službami leží mimo kompetence ÚOOÚ. Úřad je mimo jiné odpovědný za
vyřizování stížností týkajících se porušení pravidel ochrany osobních údajů (stížnost nebo pod-
nět může být podán bezplatně kýmkoli, i osobami, které nejsou občany České republiky) a také
poskytuje bezplatné konzultace.

8

Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele.



Maďarská legislativa

V Maďarsku je právo na ochranu osobních údajů zajištěno Ústavou. Podstatná specifikace
tohoto základního práva a jeho rozsahu je upravena zákonem LXIII z roku 1992 o ochraně
osobních údajů a veřejném přístupu k údajům veřejného zájmu (dále jen zákon DP & FOI). Tento
zákon transponoval ustanovení směrnice 95/46/ES do maďarského právního řádu. Kromě zá-
kona na ochranu osobních údajů obsahuje důležitá nařízení týkající se ochrany osobních údajů
i několik zákonů zaměřených na konkrétní oblasti.
Nejdůležitější hlavy zákona DP&FOI obsahující základní definice a zásadní pravidla ochrany
osobních údajů jsou vytvořeny na základě směrnice 95/46/ES. Zákon stanovuje práva a povin-
nosti Komisaře pro ochranu osobních údajů a vymezuje veřejný přístup k údajům veřejného
zájmu a nakládání s osobními údaji pro výzkumné nebo statistické účely.
V Maďarsku je za dohled nad zákony o ochraně osobních údajů odpovědný nezávislý orgán –
Komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (http://www.adatvedelmibiztos.hu/abi/).

2.2 Vymezení pojmů souvisejících se zákonem o ochraně
osobních údajů

Pojmy použité v zákonech o ochraně osobních údajů jsou založeny na článku 2 směrnice
95/46/ES.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě
(subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo iden-
tifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její
fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.

Pojem „osobní údaje“ je velice důležitý, protože zákony o ochraně osobních údajů se vztahují
pouze na informace, které osobními údaji jsou. Ochranu jiných informací mohou stanovovat
jiné právní předpisy.
Osobní údaje tvoří soubor jednotlivých informací, které umožňují rozlišit příslušné subjekty
údajů od jiných subjektů a kontaktovat je nebo poměrně jednoduše s nimi kontakt navázat
a činit o subjektech údajů závěry, které je možné z takových údajů vyvodit. Při zpracování jsou
tyto údaje považovány za osobní, pokud je možné z nich odvodit jejich vztah k příslušnému sub-
jektu údajů.
Informace týkající se právnických osob nebo organizačních jednotek bez právní subjektivity ne-
jsou považovány za osobní údaje. Také informace o zemřelé osobě nejsou obecně považovány
za osobní údaje, pokud se nějakým způsobem netýkají žijících osob.
Podnikatelé nejčastěji nakládají se základními informacemi o fyzických osobách, jako jsou
jméno, příjmení, adresa, datum narození, identifikační číslo nebo jiné nejčastěji užívané údaje,
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které v každodenních situacích sdělujeme. Legislativa o ochraně osobních údajů neobsahuje
kompletní seznam kategorií údajů, jelikož by vzhledem k šíři pojmu osobní údaj nebylo možné
takový seznam vytvořit.

Pojem „osobní údaje“ nezahrnuje informace o podnikatelích, včetně fyzických osob, které pro-
vozují podnikatelskou činnost coby drobní živnostníci, pokud je takové informace při obcho-
dování identifikují a sami jsou uvedeni v registru podnikatelské činnosti.

Žádný doplňující komentář.

V Maďarsku jsou osobní údaje osob řídících právní subjekt (např. generální ředitel nebo zastu-
pující společník), který je zahrnutý v registru společností, veřejné v souladu se zákonem z května
2006 o veřejných informacích společnosti, registraci společnosti a řízení o ukončení činnosti.
Tento veřejný registr obsahuje osobní údaje, například jméno, datum a místo narození, jméno
za svobodna matek výkonných ředitelů nebo manažerů.

Citlivými údaji se rozumí údaje, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory,
náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost a údaje týkajících se zdraví
nebo sexuálního života.
Údaje týkající se protiprávního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opa-
tření, údaje týkající se správních sankcí nebo rozsudků v občanských věcech mohou mít po-
dobný status.

V souladu se směrnicí 95/46/ES obsahují zákony jednotlivých členských států samostatný sez-
nam zvláštních kategorií údajů, tzv. citlivých údajů. Vzhledem k jejich povaze spadají citlivé
údaje pod zvláštní ochranný režim, jelikož jejich zneužití může hrubě porušit osobní práva a svo-
body, například formou diskriminace.
Je důležité mít na paměti, že vymezení citlivých údajů se může v jednotlivých státech lišit.

V polském právu je seznam citlivých údajů rozpracovaný více do podrobností a zahrnuje i člen-
ství v politických stranách, genetický kód, závislosti, odsouzení, rozhodnutí udělující postih
nebo pokutu a jiná rozhodnutí vydaná soudem nebo při správním řízení.

1. Údaje o podnikajících fyzických osobách jsou považovány za osobní údaje. Používání
rodných čísel je striktně omezeno podle zákona 133/2000 Sb.
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2. Citlivé údaje zahrnují údaje, které označují etnický původ, údaje týkající se odsouzení
za trestný čin, genetické a biometrické údaje, pokud umožňují přímou identifikaci nebo
autentizaci subjektu údajů. Při aplikaci zákona je třeba brát v úvahu následující:

– Údaj o etnickém původu není totéž, co údaj o státním občanství.
Tyto pojmy se v hovorové řeči mylně, ale často zaměňují.

– Informace týkající se členství v politické straně jsou považovány za citlivé údaje, které
odhalují politické názory nebo postoje. Ústavní soud rozhodl, že informace o členství
v Komunistické straně před rokem 1989 citlivým údajem není.

– Za citlivé údaje se považují údaje o odsouzení za trestný čin – avšak musí v takovém
případě existovat pravomocný odsuzující rozsudek, tedy nemůže jít pouze o jednání,
které by mohlo být kvalifikováno jako trestné, ani o údaje o jiných sankcích, např. o ulo-
žení pokuty za přestupek. Avšak informace, že určitá osoba nebyla odsouzena za
trestný čin, například čistý výpis z trestního rejstříku, není považována za citlivý údaj.
Stejně ani informace o určitém chování, které naplňuje charakter trestného činu, ale
nebylo potrestáno, například z důvodu nezletilosti pachatele.

– Biometrické údaje lze obecně chápat jako údaje o měřitelných či objektivně klasifiko-
vatelných parametrech lidského těla. Zákon o ochraně osobních údajů však vyžaduje
ještě jedno kritérium, a sice možnost na základě těchto údajů někoho přímo identifi-
kovat. Pro ilustraci lze tedy říci, že se velikost nohy za citlivý údaj nepovažuje, ale otisk
prstu ano.

1. Údaje o podnikajících fyzických osobách jsou taktéž považovány za osobní údaje.
2. Koncept citlivých údajů zahrnuje i informace o členství v zájmových organizacích, což

je velmi důležité v oblasti pracovního práva a zaměstnání. Zákonodárce také rozšířil
rozsah citlivých údajů v konceptu tzv. trestních osobních údajů. Tímto pojmem se rozumí
všechny osobní údaje, které vznikly během trestního řízení nebo před takovým řízením
v souvislosti s trestným činem nebo trestním řízením od orgánů oprávněných vést trestní
řízení nebo vyšetřovat trestné činy nebo od trestních orgánů a které je možno vztáhnout
na subjekt údajů, stejně jako osobní údaje týkající se předchozích odsouzení za trestný čin.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů (zpracování) se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů
s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako
je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uschovávání, přizpůsobování nebo pozmě-
ňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli
jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace.

Tento pojem je pro podnikatele velmi důležitý, protože potřebují náležitý právní základ pro
každý úkon zpracování osobních údajů.
Zpracování může být provedeno jednou nebo opakovaně. Je důležité mít na paměti, že i jedno-
rázový úkon s osobními údaji, například jejich sdělení, je považován za zpracování.

2. Evropská a národní legislativa a základní definice
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Nejběžnější úkony, které jsou považovány za zpracování osobních údajů, jsou focení, zvukové
nebo obrazové zaznamenávání, stejně jako zaznamenávání fyzických charakteristik jednotlivce
použitelných k osobní identifikaci (například otisky prstů, otisky dlaní, vzorky DNA a obrazy
duhovky). Uschovávání osobních údajů je také považováno za zpracování.
Technické zpracování osobních údajů je zvláštní formou zpracování. Skládá se z provádění tech-
nických úkonů souvisejících s úkony zpracování osobních údajů, bez ohledu na použité metody
či prostředky nebo místo aplikace.

Žádný doplňující komentář.

Zpracováním osobních údajů se rozumí operace nebo soubor operací, které jsou prováděny
systematicky. Za zpracování je tedy považován pouze určitý druh operace, která je prováděna
opakovaně. Nelze vyloučit, že soubor operací proběhne pouze jednou, případně, že nastane
pouze jedna operace z celého souboru. Co určuje její povahu, je úmysl opakovat tyto operace
nebo s v nich za daných podmínek pokračovat. Tento úmysl může být zdokumentován ve formě
popisů průběhu práce, technických a softwarových náležitostí atd.
Termín „zpracování osobních údajů“ by mohl být synonymem k „provozování určitého rej-
stříku, spisu nebo katalogu“. Jednorázové nakládání s osobními údaji (jednorázové zveřejnění
nebo sdělení) v zásadě nespadá do působnosti zákona o ochraně osobních údajů.

Jakýkoli úkon s osobními údaji, i jednorázový úkon, například sdělení, je považováno za zpra-
cování.

Souborem osobních údajů (rejstřík) se rozumí jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů
přístupných podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován, decentralizován nebo
rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska.

Možnost vyhledávat podle určitých osobních kritérií (jméno, příjmení, datum narození, identi-
fikační číslo) nebo neosobních kritérií (den vložení dat do souboru).
Typickým příkladem souboru dat (rejstříku) u podnikatelů jsou osobní záznamy zaměstnanců
shromážděné v souvislosti s jejich zaměstnáním a prací, kterou vykonávají. Do této kategorie
patří také databáze spotřebitelů. To platí bez ohledu na to, zda mají elektronickou nebo tiště-
nou podobu.

12

Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele.



Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jaký-
koli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních
údajů.

Správce rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů a nese odpovědnost za
zpracování osobních údajů a za jeho kontrolu. Správcem mohou být veřejné orgány, orgány
místní samosprávy, podnikatelské subjekty nebo fyzické osoby provozující ekonomickou čin-
nost, pokud rozhodují o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

Správcem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo jakákoli organizace bez právní subjektivity.

Správcem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování,
provádí zpracování a odpovídá za něj.

Správcem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity,
která určuje účel zpracování osobních údajů, činí rozhodnutí o zpracování osobních údajů (a také
o prostředcích zpracování) a implementuje taková rozhodnutí nebo jejich implementací pověří
technického zpracovatele údajů.
V zaměstnaneckých vztazích je správcem údajů společnost nebo osoba, která subjekt údajů
zaměstnává. Zaměstnavatel v postavení správce údajů může mít oprávnění k přístupu k úda-
jům zaměstnance buď na základě zákona nebo se souhlasem zaměstnance (subjektu údajů).

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Správce nemusí sám vykonávat veškeré úkony spojené se zpracováním osobních údajů. Může
pověřit jiný subjekt, aby prováděl celé nebo jen část zpracování osobních údajů. Zpracovatel se
nestává správcem údajů, jejichž zpracováním byl pověřen. Skutečnost, že subjekt pověřený
zpracováním osobních údajů se nestává jejich správcem, s sebou nese konkrétní důsledky. Po-
vinnosti uložené zákonem správci, například povinnost registrace, se na zpracovatele nevzta-
hují. Také zpracovatel je však povinen osobní údaje chránit.

Zákon vyžaduje, aby smlouva o pověření jiného subjektu zpracováním osobních údajů byla vy-
hotovena písemně a jasně určovala rozsah a účel zpracování osobních údajů. Co se týče sou-
ladu s požadavky na ochranu osobních údajů, zpracovatel nese stejnou míru odpovědnosti jako
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správce. Subjekt pověřený zpracováním osobních údajů je navíc odpovědný správci za aktivity,
které by byly v rozporu se smlouvou uzavřenou se správcem.
Generální inspektor pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za dohled nad dodržová-
ním předpisů o ochraně osobních údajů ve vztahu ke zpracování údajů prováděném subjektem,
kterému bylo zpracování svěřeno. Dohled by měl být prováděn v souladu s pravidly uvedenými
v článcích 14–9 zákona o ochraně osobních údajů (čl. 31 odst. 5 uvedeného zákona).

Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu
o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Dohoda musí především vý-
slovně určovat předmět, účel a dobu, po niž budou údaje zpracovávány, stejně jako musí upra-
vovat záruky zpracovatele týkající se technických a organizačních aspektů bezpečnosti údajů.
Pokud zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti, které mu ukládá zákon, je jeho po-
vinností o těchto porušeních bezodkladně informovat a přerušit zpracování. Pokud tak neučiní,
odpovídá jak zpracovatel, tak správce za případnou škodu, která subjektu údajů vznikne.
Pokud je zpracování předmětem oznamovací povinnosti, je povinností správce předložit ozná-
mení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádný doplňující komentář.

Třetí osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby přímo
podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny ke zpracování údajů.

Pojem „třetí osoba“ má zásadní význam pro činnost podnikatele, jelikož zpřístupnění osob-
ních údajů třetím osobám s sebou nese řadu povinností, jako je například existence platného
právního základu, nebo povinnost chránit osobní údaje před přístupem třetí osoby, pro kterou
žádný takový právní základ neexistuje. Je důležité upozornit na skutečnost, že za třetí osobu
se nepovažuje správce samotný, ani osoby jím oprávněné zpracovávat osobní údaje, ani zpra-
covatel. Ne všechny národní legislativy tuto otázku upravují, nicméně pojmy správce, osoby
oprávněné zpracovávat osobní údaje nebo zpracovatel poskytují nepřímou definici třetí osoby.

Žádný doplňující komentář.

Žádný doplňující komentář.

14

Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele.



Pracovní poměr vytváří právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Kromě
zaměstnavatele, který vystupuje jako správce, a kromě dalších osob oprávněných kontrolovat
osobní údaje v průběhu zaměstnání, mohou být všichni ostatní účastníci považováni za třetí
osoby podle zákona o ochraně osobních údajů a zákoníku práce. Předání osobních údajů tře-
tím osobám může být pomalejší, protože pro to neexistuje žádné zákonné oprávnění a všichni
zaměstnanci, kterých se to týká, musí dát k takovému úkonu svůj souhlas.

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jaký-
koli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu; orgány, které
mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření, však nejsou považovány za příjemce.

Aby měly subjekty údajů zajištěnou možnost kontrolovat svá osobní data, má správce osobních
údajů povinnost informovat je o tom, kdo jsou příjemci osobních údajů, které zpracovává.

Příjemcem osobních údajů je jakákoli osoba, které jsou údaje sdělovány, s výjimkou:
a) subjektu údajů,
b) osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů,
c) subjektu uvedeného v článku 31a zákona,
d) subjektu uvedeného v článku 31 zákona,
e) státních orgánů a orgánů územní samosprávy, kterým jsou osobní údaje sděleny

v souvislosti s prováděným řízením.

Příjemce je jakýkoli subjekt, kterému jsou sdělovány osobní údaje. Příjemce není subjekt, který
zpracovává osobní údaje za účelem inspekce, dohledu a regulace související s výkonem veřejné
moci.

Zákon o ochraně osobních údajů používá pojem „příjemce“, ale blíže jej nespecifikuje. Příjemce
je obvykle správce údajů.

Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle,
kterým subjekt údajů dává své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly před-
mětem zpracování.
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Znamená svobodně udělený, výslovný a vědomý projev vůle subjektu údajů, kterým vyjadřuje
nezpochybnitelný souhlas s částečným nebo úplným zpracováním svých osobních údajů. Ta-
kový souhlas je možné zrušit. Souhlas s použitím osobních údajů může být poskytnut písemně.

Nesmí být použit souhlas, který se vztahoval k jinému účelu zpracování. Projev vůle musí být
výslovný.

Souhlas subjektu údajů je definován jako svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů.
Udělení takového souhlasu subjektem údajů zakládá právo na zpracování jeho osobních údajů.
I když zákon o ochraně osobních údajů nestanoví písemnou formu, vyžaduje, aby byl souhlas
prokazatelný po celou dobu zpracování osobních údajů.

Je nutné rozhodovat případ od případu, zda zákoník práce nebo souhlas slouží jako oprávnění
pro zpracování osobních údajů. Existuje pouze několik konkrétních sektorově specifických práv-
ních nařízení. Zdá se, že souhlas subjektu údajů je lepší právní ochranou vzhledem k tomu, že
v mnoha případech je zákonné oprávnění otázkou výkladu.
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3. LEGALITA A SOULAD PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Správce údajů musí být schopen doložit, že byly naplněny všechny relevantní právní předpo-
klady pro zpracování osobních údajů. Musí splnit informační povinnost, zajistit správnost zpra-
covaných osobních údajů, má povinnost dodržovat práva subjektu údajů, údaje řádně
zabezpečit a informovat o jím vedených souborech dat za účelem jejich registrace.

Účel zpracovatelských operecí musí mít oporu v právních předpisech. Na tomto základě je možné
zpracovávat osobní údaje v konkrétně stanoveném rozsahu. Příkladem oprávněného zpracování
je zpracování se souhlasem subjektu údajů nebo na základě povinnosti vyplývající ze zákona.
Právní předpisy tuto oblast v jednotlivých zemích upravují odlišně.

Zpracování osobních údajů je povoleno pouze v případě, že:
– subjekt údajů poskytl svůj souhlas, pokud se nejedná o vymazání osobních údajů;
– zpracování je nezbytné pro účely výkonu práv a povinností vycházejících z právního

předpisu;
– zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, u níž je subjekt údajů jednou ze smluvních

stran, nebo pro přijetí opatření, na žádost subjektu údajů, před podepsáním smlouvy;
– zpracování je nezbytné pro provedení úkonů upravených zákonem a prováděných ve

veřejném zájmu;
– zpracování je nezbytné pro účely legálních zájmů ze strany správců nebo příjemců

údajů, pod podmínkou, že neporušují práva a svobody subjektu údajů. Za legitimní
zájmy se považují: přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb poskytovaných správ-
cem, uplatňování pohledávek vzniklých z obchodní činnosti.

Stačí splnit jednu z výše uvedených podmínek, aby bylo možné považovat zpracování osob-
ních údajů za legální. Pokud tedy není možné vykonávat práva a povinnosti vyplývající z práv-
ních předpisů bez použití osobních údajů, není již v takovém případě požadován pro jejich
použití dodatečný souhlas. Stejně tak není nutné odůvodňovat případy, kdy je zpracování pro-
váděno ve veřejném zájmu nebo pro účely legálního zájmu ze strany správce. Případný souhlas
s použitím osobních údajů pro splnění právní povinnosti by byl zavádějící, protože by nazna-
čoval, že by bylo možné souhlas opět zrušit.
Zpracování citlivých údajů je zpravidla zakázáno podle článku 27 odst. 1 zákona. Tyto údaje však
mohou být použity správcem, za předpokladu, že se prokazatelně jedná o jednu z výjimečných
situací podle článku 27 odst. 2 zákona.
Zpracování citlivých údajů je povoleno v případě, že subjekt údajů poskytl písemně souhlas
nebo to umožňují konkrétní ustanovení jiných zákonů při zajištění adekvátních ochranných
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opatření. Zpracování citlivých údajů je také možné v případě, když je třeba chránit životně
důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné osoby a kdy subjekt údajů není fyzicky nebo právně
schopen poskytnout svůj souhlas, dokud není stanoven zákonný zástupce nebo opatrovník;
když je nezbytné vykonat povinnosti správce související se zaměstnáním jeho zaměstnanců
a jiných osob a rozsah údajů je upraven zákonem; když je to vyžadováno pro účely preventiv-
ního lékařství, poskytnutí zdravotní péče nebo léčby, když jsou údaje zpracovávány zdravotní-
kem, který se podílí na léčbě, když jde o poskytnutí jiné zdravotní služby nebo za účelem řízení
zdravotních služeb a s podmínkou, že existují odpovídající ochranná opatření.

Hlavním zákonným důvodem, který činí zpracování osobních údajů legálním, je souhlas sub-
jektu údajů. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje soubor požadavků, které zakládají jeho
platnost. To je důležité mít na paměti, protože souhlas je často zneužíván jakožto prostředek
k překonání ostatních nástrojů ochrany osobních údajů.
Souhlas musí být výslovný. Subjekt údajů dává svůj souhlas správci. Ke zpracování osobních
údajů nemůže dojít, pokud není učiněn tento právní úkon. Následně může být souhlas inter-
pretován jako návrh na uzavření určité smlouvy, nebo může být zahrnut do komplexnější dohody.

Bez souhlasu může správce zpracovávat osobní údaje:
– pokud provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro naplnění zákonných

povinností správce;
– pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, u níž je subjekt údajů

jednou ze smluvních stran, nebo pro zahájení jednání o uzavření nebo změně smlouvy
na žádost subjektu údajů;

– pokud je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů. V takovém
případě musí být souhlas získán bez zbytečného odkladu. Pokud není souhlas poskyt-
nut, správce musí ukončit zpracování a údaje zlikvidovat;

– jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje, které byly zákonně zveřejněny v sou-
ladu se zvláštním právním předpisem. To nicméně nesmí ohrozit právo na ochranu
soukromého a osobního života subjektu údajů;

– pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce
nebo jiné dotčené osoby. Takové zpracování osobních údajů však nesmí odporovat
právu subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života;

– pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné
správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo
pracovním zařazení;

– pokud je zpracování provedeno výhradně za účelem archivace v souladu se zvláštním
zákonným předpisem.

Zákonné důvody pro zpracování citlivých údajů jsou uvedeny v § 9 zákona o ochraně osobních
údajů.
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Podle hlavního pravidla maďarského zákona o ochraně osobních údajů, je možné zpracovat
osobní údaje pouze v případě, kdy to dovoluje zákon přijatý parlamentem nebo subjekt údajů
poskytne se zpracováním souhlas. V případě citlivých údajů musí být souhlas se zpracováním
poskytnut písemně.
Podle článku 2 odst. 6 zákona DP&FOI souhlas znamená jakýkoli svobodný, výslovný a infor-
movaný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů označuje svůj nezpochybnitelný sou-
hlas s částečným nebo úplným zpracováním svých osobních údajů.
Zákon neuvádí konkrétní rozsah osobních údajů, které může zaměstnavatel zpracovávat. Podle
článku 99 zákona XXII z roku 1992 a zákoníku práce „(1) Zaměstnanec má být požádán, aby
učinil prohlášení, vyplnil formulář nebo vykonal dovednostní test, pokud tím nedochází k po-
rušení jeho osobních práv a jsou tak poskytnuty informace, které jsou považovány za podstatné
pro účely uzavření pracovního poměru.“ Zaměstnavatel je ze zákona oprávněn zpracovávat
osobní údaje konkrétního rozsahu a může spravovat údaje pouze ve vztahu k tomuto rozsahu
(tzn. například týkající se sociálního zabezpečení, daní, povinnosti platit příslušné příspěvky
atd.).

Pamatujte si:
� Než začnete zpracovávat osobní údaje, vždy se ujistěte, že splňujete alespoň jeden

z předpokladů pro legalitu stanovenou v příslušném zákoně o ochraně osobních údajů
dané země. V jednotlivých zemích se mohou předpoklady pro legalitu zpracování dat
lišit.

� Pokud je nezbytný souhlas, správce musí text souhlasu formulovat jednoznačně a od-
dělit jej od jiných projevů vůle učiněných subjektem údajů.

� Shromažďování citlivých údajů je zpravidla zakázáno. Pokud však takové údaje musejí
být shromážděny za účelem podnikání, je možné tak učinit za předpokladu, že subjekt
údajů písemně poskytne svůj výslovný souhlas nebo bude splněn jiný předpoklad legality.
Souhlas musí být svobodný, informovaný a vědomý.

Kvalita osobních údajů
Při zpracování osobních údajů je třeba brát ohled na následující zásady:
1. Zásada úplnosti
Tato zásada, taktéž nazývaná zásada omezení účelu, znamená, že osobní údaje mají být shro-
mažďovány pro konkrétní, legitimní účely a nemají být dále zpracovávány tam, kde to není slu-
čitelné s těmito účely. Znamená to, že:

– strana shromažďující osobní údaje nesmí překročit ani zastírat tento účel;
– účel zpracování osobních údajů nesmí být vymezen vágně;
– účel musí být sdělen zainteresované osobě dříve, než je se shromažďováním jejích osob-

ních údajů započato;
– je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy poskytnutím souhlasu se zpracováním osob-

ních údajů pro zcela odlišné účely (např. marketing zboží nebo služeb třetích stran).

3. Legalita a soulad podnikatelské činnosti
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Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, je však povoleno,
pokud to neporušuje práva a svobody subjektu údajů a je prováděno:

– pro vědecké, historické nebo statistické účely, v Polsku také pro didaktické účely;
– v souladu s podmínkami legálnosti.

2. Zásada přesnosti
Správce je povinen zajistit přesnost, úplnost a aktuálnost osobních údajů. Z tohoto důvodu
musí správce v průběhu zpracování:

– vždy zhodnotit důvěryhodnost zdroje osobních údajů;
– vyvinout způsob verifikace přesnosti osobních údajů (v závislosti na tom, zda jsou osobní

údaje „běžné“ či citlivé) a vytvořit kodex postupu pro případ, kdy se ukáže, že jsou
údaje nepřesné;

– informovat ostatní správce, kterým osobní údaje předal, o jakékoli jejich aktualizaci
nebo opravě.

Shromažďování osobních údajů ze zdrojů neznámého původu, které nezaručují jejich přesnost,
je považováno za porušení této zásady. Počítačové aplikace často zpracování nepřesných, ne-
úplných nebo neaktualizovaných osobních údajů ani neumožňují.

3. Zásada úměrnosti/přiměřenosti
V souladu s principem úměrnosti musí být osobní údaje odpovídající a přiměřené účelu, pro
který jsou zpracovávány. Správce zpracovává pouze údaje, jejichž typ a obsah je nezbytný pro
účel sběru údajů. Správce má povinnost ověřit správnost a přiměřenost údajů nejpozději v době
jejich shromažďování. Rozsah shromažďovaných osobních údajů musí být přiměřený stanove-
nému účelu zpracování. V případě smluv je rozsah osobních údajů pro uzavření smluvních
vztahů stanoven příslušnými právními předpisy.

4. Zásada časového omezení
Správce je ze zákona povinen uchovávat osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci
subjektu údajů, pokud je to nutné pro splnění účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Poté,
co je takového účelu dosaženo (například plnění smlouvy, vypršení platnosti doby uchování
uvedené v právní úpravě), musejí být osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo předány
subjektu, který je ze zákona oprávněn tyto údaje od správce obdržet (např. státní archiv).

Pamatujte si:
� Zpracování osobních údajů začíná okamžikem jejich shromažďování. Shromažďování

osobních údajů je také zpracováním.
� Měli byste shromažďovat osobní údaje pouze úzce související s účelem vaší podnika-

telské činnosti.
� Není legální shromažďovat osobní údaje „pro případ, že by“, aby mohly býti použity

v budoucnosti. Hromadění osobních údajů „do zásoby“, pro eventuální budoucí zpra-
cování zákon neumožňuje.
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� Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy poskytnutím souhlasu se zpracováním
osobních údajů pro zcela odlišné účely (např. marketing zboží nebo služby třetích stran).

� Nelze použít osobní údaje shromážděné ze zdrojů neznámého nebo nespolehlivého
původu, které nezaručují přesnost. Vždy je třeba se ujistit, že jsou shromážděné osobní
údaje přesné, úplné a kdykoli je to možné, je třeba je aktualizovat. Musíte proto
přijmout spolehlivý způsob ověřování přesnosti osobních údajů a vytvořit si pravidla pro
řešení situace, kdy se zjistí, že jsou údaje nepřesné.

� Měli byste neustále kontrolovat obsah vašich databází osobních údajů a mít na paměti,
že je zapotřebí nadbytečné údaje vymazat.

� Nesmíte uchovávat osobní údaje déle, než je nezbytné pro dosažení účelu, za kterým
byly shromážděny.

� Po dosažení účelu zpracování osobních údajů (například naplnění smlouvy) musejí být
shromážděné údaje vymazány, anonymizovány nebo předány subjektu, který je ze
zákona oprávněný tyto údaje od správce obdržet.

Povinnost správce informovat subjekt údajů a přístup
subjektu údajů ke svým osobním údajům
Před započetím shromažďování osobních údajů musí správce poskytnout subjektu údajů přesné
informace, jejichž rozsah závisí na tom, zda jsou osobní údaje shromažďovány přímo od sub-
jektu údajů nebo z jiných zdrojů.
Podle ustanovení směrnice 95/46/ES musí správce, pokud jsou osobní údaje shromažďovány od
subjektu údajů, poskytnout subjektu údajů, od kterého jsou údaje získávány, minimálně ná-
sledující informace, kromě případu, kdy je již má:
a) totožnost správce a jeho případného zástupce;
b) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny;
c) veškeré doplňující informace jako:

– příjemci nebo kategorie příjemců údajů;
– skutečnost, zda jsou odpovědi na otázky povinné nebo dobrovolné a případné důsledky

neposkytnutí odpovědi;
– existence práva na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají, a právo

na jejich opravu;
a to v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování
osobních údajů vůči subjektu údajů, s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje shro-
mažďovány.

V případě shromažďování osobních údajů z jiných zdrojů než od subjektu údajů, musí správce
v době, kdy provádí zaznamenání osobních údajů nebo pokud se předpokládá sdělení údajů
třetí straně, poskytnout nejpozději v době jejich prvního předání, subjektu údajů minimálně
následující informace (kromě případů, kdy je již subjekt údajů má):
a) totožnost správce a jeho případného zástupce;
b) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny;

3. Legalita a soulad podnikatelské činnosti
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c) veškeré doplňující informace jako:
– kategorie daných osobních údajů;
– příjemci nebo kategorie příjemců údajů;
– existence práva na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají, a právo

na jejich opravu,
a to v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování
osobních údajů vůči subjektu údajů s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje
shromažďovány.

Informační povinnost neplatí, pokud by – zejména v případě zpracování pro statistické účely
nebo pro účely historického nebo vědeckého výzkumu – poskytnutí takových informací za-
hrnovalo nepřiměřené úsilí, nebo pokud je zaznamenání nebo sdělení osobních údajů výslovně
stanoveno zákonem. V těchto případech musí členské státy poskytnout odpovídající ochranná
opatření.
V takových případech je povinností správce informovat subjekt údajů o zásadách použití osob-
ních údajů bez ohledu na to, zda subjekt údajů vyžaduje takové informace nebo ne. V každé ná-
sledující etapě zpracování osobních údajů musí být subjekt údajů informován, pokud to vyžaduje.

Od zahájení zpracování osobních údajů má každý subjekt údajů právo na přístup k údajům bez
omezení, v rozumných intervalech a bez zbytečného odkladu a nepřiměřených nákladů pro
potvrzení svých následujících oprávněných nároků:

– potvrzení toho, že osobní údaje, které se ho týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, jakož
i informace týkající se alespoň účelů zpracování, kategorií údajů, na které se zpracování
vztahuje, a příjemců nebo kategorií příjemců, kterým jsou osobní údaje sdělovány;

– srozumitelné informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, a veškeré
dostupné informace o zdroji údajů;

– objasnění logiky automatizovaného zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ale-
spoň v případě automatizovaně přijímaných rozhodnutí.

Dále může subjekt údajů požadovat odpovídající opravu, vymazání nebo zablokování údajů, je-
jichž zpracování není v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zejména z důvodu jejich
neúplnosti nebo nepřesnosti.

Je třeba zdůraznit, že rozsah informací poskytnutých správcem a způsob sdělení informací na
žádost subjektu údajů se mohou v jednotlivých státech lišit.

Informační povinnost je upravena články 24 a 25 zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud jsou osobní údaje získány od subjektu údajů, správce musí podle směrnice 94/46/ES
poskytnout informace o rozsahu v době jejich shromažďování. Tato povinnost neplatí, pokud
ustanovení jiného zákona umožňuje zpracování osobních údajů bez sdělení skutečného účelu,
za jakým jsou osobní údaje shromažďovány nebo, stejně jako ve směrnici 95/46/ES, má subjekt
údajů již informace, které mu musí být podle článku 24 odst. 1 zákona poskytnuty.
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V případě, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, musí správce splnit informační
povinnost uvedenou v článku 25 odst. 1 zákona, a musí tedy, kromě informací uvedených ve
směrnici 95/46/ES, informovat subjekt údajů o: zdroji údajů, právu na přístup k osobním údajům
a na jejich opravu, právech vyplývajících z čl. 32 odst. 1 bodu 7 a 8 zákona o ochraně osob-
ních údajů, tzn. právu požadovat vymazání údajů vzhledem ke zvláštní situaci subjektu údajů,
nebo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely a jejich
předání ostatním správcům.
Je velmi důležité, aby byla informační povinnost splněna ihned po zaznamenání shromážděných
osobních údajů, tedy po jejich uložení způsobem, který umožňuje další zpracování. Výjimky
z této povinnosti jsou uvedeny v článku 25 odst. 2 zákona, podle kterých není nutné poskyt-
nout informace tam, kde:

– ustanovení jiných zákonů umožňují shromažďování osobních údajů bez potřeby infor-
movat subjekt údajů;

– údaje jsou nezbytné pro vědecký, didaktický, historický, statistický výzkum nebo průzkum
veřejného mínění;

– zpracování takových údajů neporušuje práva nebo svobody subjektu údajů a splnění
podmínek uvedených v článku 25 odst. 1 by vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo ohrozilo
úspěch výzkumu;

– údaje jsou zpracovány veřejným orgánem nebo orgánem vykonávajícím veřejné úkony
na základě místních předpisů;

– subjekt údajů již příslušné informace má.
Právu na přístup musí být vyhověno ve lhůtě třiceti dnů ode dne podání žádosti subjektem
údajů v rozsahu stanoveném článkem 32 odst. 1–5a. Na žádost subjektu údajů odpovídá
správce písemnou formou. Pokud není právo na přístup k osobním údajům uplatňováno čas-
těji než jedenkrát za šest měsíců, je bezplatné.
Informace nejsou poskytnuty, pokud by to:

– vedlo ke sdělení informací s utajeným obsahem;
– znamenalo ohrožení národní obrany nebo bezpečnosti státu, lidského života a zdraví,

nebo bezpečnosti a veřejného pořádku;
– znamenalo ohrožení základních hospodářských nebo finančních zájmů státu;
– vedlo k závažnému porušení osobních zájmů subjektu údajů nebo jiných osob.

1. Při plnění informační povinnosti podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je za
liberační důvod považován fakt, že příslušné osobní údaje jsou subjektu údajů již známy.
Informační povinnost může být splněna například doložkou poskytující souhlas se zpraco-
váním údajů. Další osvobozující důvody jsou uvedeny v § 11 odst. 3 zákona o ochraně
osobních údajů. Naopak § 11 odst. 4 ukládá výslovnou povinnost informovat o zpracování
podle § 5 odst. 2 písmene e) a § 9 písmene h).

2. Správci mají právo, v souvislosti s přístupem k osobním údajům podle § 12 odst. 3 zákona
o ochraně osobních údajů, požadovat přiměřenou úhradu za poskytnutí informací

subjektu údajů. Poplatek nesmí převýšit náklady nezbytné na poskytnutí informace. Infor-
mační povinnost může za správce splnit zpracovatel.
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Podle článku 6 zákona DP&FOI musí být subjekt údajů ještě před započetím shromažďování
osobních údajů informován, zda je poskytnutí údajů dobrovolné nebo povinné. V případě
povinného poskytnutí osobních údajů by měl být uveden také příslušný právní předpis, který
vyžaduje zpracování daných údajů. Subjekt údajů musí obdržet jednoznačné a podrobné
informace o všech skutečnostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů, zejména
o účelu a právním základu zpracování, informace o osobě, která je oprávněná zpracování pro-
vést, o technickém zpracování údajů, délce trvání zpracování údajů, stejně jako informace
o tom, kdo je oprávněn mít k údajům přístup. Také musejí být poskytnuty informace o právech
subjektu údajů a možnosti opravných opatření ve vztahu ke zpracování osobních údajů. V pří-
padech, kdy právní předpis nařizuje shromažďování osobních údajů z existujícího souboru údajů
jejich převodem nebo kombinací, se informace o zpracování osobních údajů považují již za
podané. Pokud není možné informovat každý subjekt údajů, nebo pokud by to vyžadovalo ne-
úměrné náklady, zejména v případě zpracování osobních údajů pro statistické nebo vědecké
(včetně historického výzkumu) účely, je možné informace poskytnout veřejným oznámením
skutečnosti, že dojde ke shromažďování osobních údajů, kterých subjektů údajů se to týká,
jaký je účel shromažďování údajů, délka trvání shromažďování údajů a přístupnost údajů, a to
způsobem, kterým bude toto oznámení dostupné všem.
Článek 12 zákona DP&FOI uvádí, že správce údajů musí informovat subjekt údajů, na jeho
žádost, o osobních údajích zpracovaných správcem údajů nebo technicky zpracovaných tech-
nickým zpracovatelem údajů o účelu zpracování osobních údajů, právním základu a délce trvání,
jméně, adrese (sídle) a činnosti technického zpracovatele údajů v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, stejně jako o osobách, které obdržely nebo obdrží tyto údaje, a pro jaký účel.
Délka uchovávání záznamů o předávání a povinnost poskytnout o nich informace může být
omezena právními předpisy o zpracování osobních údajů. Omezení nesmí být kratší než pět let
u osobních údajů nebo dvacet let u zvláštních kategorií údajů. Správce údajů poskytuje infor-
mace písemně a srozumitelným způsobem v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do třiceti
dnů ode dne podání žádosti. Poskytování výše uvedených informací je bezplatné, pokud však
žadatel o příslušné informace již v daném kalendářním roce u správce údajů nepodal žádost tý-
kající se stejné věci. V takových případech je možné účtovat poplatek. Tyto výdaje mohou být
navráceny, pokud ke zpracování osobních údajů došlo nezákonně, nebo žádost o informace
vedla k opravení údajů.
Práva subjektu údajů mohou být omezena právním předpisem v zájmu vnější nebo vnitřní bez-
pečnosti státu, například národní obrany, národní bezpečnosti, prevence trestné činnosti nebo
vyšetřování trestné činnosti, z důvodu hospodářských nebo finančních zájmů státu nebo místní
správy, z důvodu důležitých hospodářských nebo finančních zájmů Evropské unie, prevence
nebo odhalení (včetně ve všech případech dohledu a kontroly) profesních disciplinárních nebo
etických přestupků nebo porušení pracovněprávních předpisů nebo povinnosti bezpečnosti
práce, stejně jako z důvodu ochrany práv subjektu údajů nebo ostatních osob (článek 16 zá-
kona DP&FOI).
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Pamatujte si:
� Měli byste subjekt údajů přímo informovat, že budete shromažďovat jeho údaje, ještě

před samotným započetím shromažďování jeho osobních údajů. Tato informace musí
být poskytnuta individuálně a nesmí být poskytnuta jinou formou, například oznáme-
ním nebo vyvěšením sdělení například v nařízení, pokud nemá příslušná osoba možnost
přímo se s obsahem této dokumentace seznámit.

� Neexistuje žádná konkrétní forma pro informování subjektu údajů o započetí shro-
mažďování údajů (může to být osobně, písemně, telefonicky atd.), nicméně doporučuje
se použít formálního způsobu (například písemné formy). Je zapotřebí mít na paměti,
že v případě možného sporu souvisejícího se splněním informační povinnosti, má
správce povinnost poskytnout důkaz, že informační povinnost byla splněna.

� Vždy byste měli shromážděná data na vyžádání subjektu údajů zpřístupnit.
� Subjekt údajů má právo na přístup k daným informacím, jejich opravu, vymazání nebo

na ukončení dalšího zpracování.
� Pokud jste informace neobdrželi přímo od subjektu údajů (například jste koupili rejstřík

od jiné společnosti), měli byste neprodleně informovat subjekt údajů o zpracování osob-
ních údajů a o zdroji informací. Nesmíte provozovat žádnou marketingovou činnost
bez informování osob, jejichž osobní údaje jste nepřímo obdrželi, aniž byste jim dali
možnost vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů pro marketingové účely.

Bezpečnost osobních údajů
Jednou z hlavních povinností správce je zajistit bezpečnost osobních údajů, tzn. zavést vhodná
technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovo-
lenému zničení, ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud
zpracování zahrnuje předávání údajů po síti, jakož i proti jakékoli jiné formě nezákonného zpra-
cování. Přijatá opatření musejí být přiměřená riziku a kategorii údajů a odrážet současný stav
vývoje v této oblasti. Zajišťování bezpečnosti osobních údajů je neustálý proces, který zahrnuje
analýzu rizik a měl by brát v úvahu různé okolnosti ovlivňující úroveň a povahu existujících rizik.
Povinnost zajistit bezpečnost osobních údajů má každý správce a subjekt pověřený zpracová-
ním osobních údajů.
Zabezpečení osobních údajů neznamená pouze přijetí organizačních opatření, jako například
přípravu zvláštní dokumentace popisující zpracování osobních údajů a jejich ochranu, nebo
jmenování administrátora pro informační bezpečnost, ale také zavedení odpovídajících tech-
nických opatření.
Zavádění bezpečnostních opatření může být spojeno s potřebou uplatňovat uznané bezpeč-
nostní standardy nebo přímo uplatňovat opatření na ochranu osobních údajů, která mohou
někdy v tomto ohledu obsahovat podrobné požadavky.

Bezpečnostní opatření by měla záviset na prostředí, ve kterém jsou osobní údaje zpracovávány.
V případě IT sítí může být zabezpečení dat provedeno za využití informačních technologií. Bez-
pečnostní opatření zahrnují vždy zajištění spolehlivosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti,
autentičnosti, nemožnosti popření a spolehlivosti. Tyto termíny mají níže uvedený význam:
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Spolehlivost – zajištění, že informace nebudou poskytovány nebo sdělovány
neoprávněným osobám, nebudou dostupné pro nesouvisející
zpracování;

Integrita – zajištění, že osobní údaje nebudou pozměněny nebo zlikvidovány
neoprávněným způsobem;

Dostupnost – zajištění, že informace budou přístupné a bude možné je na požá-
dání, na určitou dobu zpřístupnit oprávněným subjektem;

Odpovědnost – zajištění, že činnost subjektu může být jednoznačně přiřazena
pouze danému subjektu;

Autentičnost – zajištění, že totožnost subjektu nebo zdroje je stejná jako ta, která je
uvedena (autentičnost platí pro uživatele, procesy, systémy a infor-
mace);

Nemožnost popření – zajištění nemožnosti popřít účast jakéhokoliv subjektu na změně
osobních údajů;

Spolehlivost – zajištění neměnnosti postupů a zamýšlených výsledků.
Je třeba zdůraznit, že zajištění těchto konkrétních charakteristik a jejich následné prokázání
často vyžadují uplatňovat konkrétní opatření a plnit mnoho podmínek zároveň.

Správce je povinen, mimo jiné:
– jmenovat osobu odpovědnou za informační bezpečnost, která bude dohlížet na zpra-

cování (doporučuje se, aby příslušná osoba znala základy ochrany dat), pokud tuto
funkci nevykonává správce údajů sám;

– uchovávat dokumentaci popisující metodu zpracování osobních údajů a provedená
technická a organizační opatření, tato dokumentace by měla zahrnovat bezpečnostní
politiku a pokyny pro řízení IT systémů;

– zajistit dohled nad osobními údaji, kdo a kdy je vložil do datového souboru (rejstříku)
a komu jsou předávány. Provádění dohledu zajišťuje správce s ohledem na zavedená
organizační a technická opatření;

– udělit oprávnění osobám, které mají k osobním údajům přístup.
Povinnost poskytnout oprávnění vyplývá z článku 37 zákona. Vezmeme-li v úvahu účely pro-
kazování a potřebu mít záznam o oprávněních, musí mít oprávnění písemnou formu a obsa-
hovat jméno a příjmení osoby poskytující oprávnění ke zpracování osobních údajů, data jeho
poskytnutí a ukončení jeho platnosti. Rozsah údajů, ke kterým má osoba přístup, a název
rejstříku údajů musí být také konkrétně uvedeny. Záznam o oprávněných osobách musí obsa-
hovat následující informace: jméno a příjmení oprávněných osob, datum udělení oprávnění,
datum vypršení platnosti oprávnění a rozsah oprávnění zpracovat osobní údaje, stejně jako
jejich identifikátor, pokud jsou osobní údaje zpracovány v počítačovém systému. Osoby opráv-
něné k přístupu k osobním údajům je musí udržovat v tajnosti.
Konkrétní podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny v nařízení ministra vnitra a správy
ze dne 24. dubna 2004 týkající se dokumentace pro zpracování osobních údajů a technických
a organizačních podmínek, které by měly být splněny zařízeními a počítačovými systémy, které
se pro zpracování osobních údajů využívají. Nařízení také upravuje bezpečnostní opatření
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týkající se ochrany osobních údajů. Výběr opatření závisí na úrovni bezpečnosti osobních údajů
v počítačovém systému, který byl pro příslušný datový soubor přijat.

Paragraf 13 zákona o ochraně osobních údajů, přesahující rámec směrnice 95/46/ES, ukládá
správci a zpracovatelům povinnost zohlednit určitá rizika a přijmout další a konkrétnější opa-
tření. Platí to zejména pro následující povinnosti:
1. Přijmout a dokumentovat technická a organizační opatření zajišťující ochranu osobních

údajů.
2. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů splnit následující požadavky:

– zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze
oprávněné osoby;

– zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání
záznamů obsahujících osobní údaje;

– zajistit, aby fyzické osoby oprávněné používat systémy automatizovaného zpracování
osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům, které odpovídají jejich uživa-
telským oprávněním

– vést elektronické záznamy umožňující zjistit a ověřit, kdy, kdo a z jakého důvodu osobní
údaje zaznamenal nebo jakkoli jinak zpracoval;

– předcházet neoprávněným přístupům k nosičům osobních údajů.
Ustanovení článku 17 odst. 2 a 3 výše uvedené směrnice týkající se vztahů mezi správci a zpra-
covateli jsou brány v úvahu v § 6 zákona o ochraně osobních údajů, který upravuje možnost
správce a zpracovatele uzavřít spolu smlouvu. Povinnost zpracovatele je určena ustanoveními
zákona o ochraně osobních údajů, jmenovitě § 7 a 8.

Článek 10 zákona DP&FOI upravuje bezpečnost osobních údajů stanovením požadavků na
zpracování. Zajištění bezpečnosti osobních údajů, zohlednění všech technických a organizač-
ních opatření a vypracování pravidel postupů nezbytných pro uplatňování souladu se zákonem
a dalšími pravidly, která se vztahují k ochraně osobních údajů a důvěrnosti, patří mezi povin-
nosti správce údajů a/nebo zpracovatele údajů. Osobní údaje musEJí být chráněny, zejména
proti neoprávněnému přístupu, úpravám, přenosu, zveřejnění, vymazání nebo likvidaci, stejně
jako proti náhodné likvidaci nebo poškození. Pokud jsou osobní údaje přenášeny po síti nebo
jiným druhem informačních technologií, správce údajů, technický zpracovatel údajů a operá-
tor zařízení telekomunikačních nebo informačních technologií by měl přijmout konkrétní opa-
tření k technické ochraně dat.
Článek 31 písmeno A zákona DP&FOI uvádí konkrétní případy, kdy je povinné jmenovat refe-
renta pro ochranu osobních údajů nebo přizpůsobit ochranu údajů a pravidla bezpečnosti
údajů. Tento článek uvádí, že referent pro ochranu osobních údajů má vysokoškolské právnické
vzdělání, nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti veřejné správy nebo informačních technologií,
nebo jinou odpovídající kvalifikaci, je jmenován nebo pověřen uvnitř organizace správce údajů
nebo technického zpracovatele údajů a je odpovědný přímo řídícím pracovníkům následujících
institucí:
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– správcům údajů nebo technickým zpracovatelům orgánů provádějících zpracování nebo
technické zpracování datových souborů národních orgánů nebo národních databází
o pracovních nebo trestních věcech;

– finančním organizacím;
– poskytovatelům telekomunikačních a veřejných služeb.

Referent pro ochranu osobních údajů může být zaměstnancem správce údajů nebo může být
do této funkce přidělen.
Referent pro ochranu osobních údajů:
a) přispívá nebo pomáhá při přijímání rozhodování o zpracování dat a vymáhání práv

subjektů údajů;
b) dohlíží nad zajišťováním souladu s tímto zákonem a dalšími právními předpisy o zpracování

osobních údajů, stejně jako s ustanoveními o interní ochraně osobních údajů a pravidly
a požadavky na bezpečnost dat;

c) zabývá se materiály a podněty, které mu byly předloženy, a požaduje po správci údajů nebo
technickém zpracovateli údajů, aby ukončil jakékoli nezákonné zpracování osobních údajů,
které jím bylo zjištěno;

d) vytváří pravidla interní ochrany a bezpečnosti osobních údajů;
e) vede interní registr ochrany dat;
f) zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.
Správci údajů, kteří mají povinnost jmenovat referenta pro ochranu osobních údajů, jsou
povinni přijmout pravidla ochrany a bezpečnosti údajů. Pravidla ochrany osobních údajů jsou
interní a závazná v rámci příslušné organizace; podrobně popisují zpracování osobních údajů
a podporují dodržování zákona o ochraně dat a uplatňování práv subjektů údajů. Zákon DP&FOI
v tomto ohledu obsah pravidel na ochranu osobních údajů konkrétně neurčuje. Vytvořit jed-
notná pravidla ochrany osobních údajů by bylo také složité z důvodu různorodých úkonů při
zpracování osobních údajů. Nicméně hlavní pravidla lze shrnout následovně:
přizpůsobit pravidla zákona DP&FOI individuálním potřebám;

– podporovat ochranu osobních údajů uvnitř organizace;
– definovat práva na přístup k osobním údajům;
– definovat kontrolní mechanismus;
– jasně přiřadit odpovědnost;
– specifikovat konkrétní kategorie zpracování osobních údajů.

Znamená to, že pravidla ochrany osobních údajů jsou interní závazné pokyny, které jsou vyža-
dovány vedením organizace.
Tento koncept je velice důležitý pro práci nezávislých dozorových orgánů. Byl aplikován v pří-
padech, kdy bylo zpochybňováno zmocnění zpracovávat osobní údaje. Například informace
poskytnuté subjektu údajů musí být podrobné, a pokud jsou nejasné nebo nepřesné, subjekt
údajů jim může nesprávně porozumět. Znamená to tedy, že správce údajů v takovém případě
porušuje povinnost řádného a zákonného získání osobních údajů a zásadu zabezpečení osob-
ních údajů.
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Pamatujte si:
� Při zajišťování bezpečnosti by měla být zohledněna existující rizika a povaha zpracová-

vaných osobních údajů.
� Přístup k osobním údajům mohou mít pouze osoby řádně oprávněné správcem.

V jednotlivých zemích mohou existovat zvláštní požadavky určující formu oprávnění.
� Správce má mít interní dokumentaci zaměřenou na postupy zpracování osobních údajů,

popisující úkony, které je zapotřebí provést, a vymezující zásady a pravidla chování,
která mají být aplikována za účelem zabezpečit osobní údaje. Obsah dokumentace by
se měl uplatnit v každodenní činnosti správce.

� Správce by měl také určit metodu kontroly pro zajištění dohledu nad zpracováním osob-
ních údajů, zejména nad tím, jaké údaje, kdy a kým byly do datového souboru vloženy
a komu mohou být poskytovány.

� Správce a všechny osoby pověřené zpracováním údajů musí osobní údaje a způsob
jejich zabezpečení udržovat v tajnosti.

Oznamovací povinnost
Správce údajů má povinnost informovat orgán pro ochranu osobních údajů v zemi, kde má
společnost sídlo, o zpracování osobních údajů. Povinnost existuje ve všech členských zemích
EU, i když konkrétní postup se může v jednotlivých zemích lišit.
Z této obecné oznamovací povinnosti existují určité výjimky, které jsou vyjmenovány v národní
legislativě o ochraně osobních údajů.
Před zasláním oznámení by měl každý správce zjistit, zda se na jím plánované zpracování ne-
vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti.
Je třeba mít na paměti, že oznamovací povinnost není jedinou povinností správce údajů.

Podle článku 40 zákona je správce povinen oznámit zpracování osobních údajů úřadu Gene-
rálního inspektora pro ochranu osobních údajů. Výjimky z tohoto pravidla jsou vyjmenovány
v článku 43 odst. 1 zákona. Dříve, než oznámení provede, by měl ověřit, zda se na databázi
údajů, kterou spravuje, nevztahuje výjimka z oznamovací povinnosti podle zákonných ustano-
vení.

Způsob oznámení
Pro oznámení o zpracování údajů se použije formulář, jehož vzor je zveřejněn v prováděcí
vyhlášce zákona.
Jakékoli změny informací, které byly již dříve oznámeny pro účely registrace, jsou předmětem
oznamovací povinnosti (do třiceti dnů ode dne změny). Pokud se tedy změní obecné podmínky
oznamovaného zpracování, tato změna musí být oznámena Generálnímu inspektorovi pro
ochranu osobních údajů. Oznámena musí být taktéž informace o ukončení zpracování osob-
ních údajů.
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Správce může být vyzván k předložení dalších dokumentů, které mohou být důležité (výpis z ná-
rodního soudního registru, dokument o existenci bezpečnostní politiky, instrukce pro správu IT
systémů) pro správní řízení vedené při registraci Generálním inspektorem pro ochranu osobních
údajů.
Oznámení o zpracování údajů a jeho aktualizace lze zaslat poštou, podat osobně nebo za po-
užití elektronické platformy pro komunikaci s Generálním inspektorem pro ochranu osobních
údajů, platforma e-giodo, která je dostupná na: www.giodo.gov.pl.
Systém e-giodo umožňuje podávat oznámení nebo je aktualizovat přes internet. V takovém
případě je oznamovací formulář vyplněn pomocí aplikace instalované na www.giodo.gov.pl,
která žadateli poskytuje užitečné tipy a informace, jak formulář správně vyplnit. Po vyplnění for-
muláře mohou subjekty, které mají elektronický podpis, žádost elektronicky i odeslat. Formulář
vyplněný na internetu je možné taktéž vytisknout a zaslat na adresu Generálního inspektora.

Certifikát o registraci zpracování osobních údajů
Správce „běžných“ údajů může začít data zpracovávat poté, co bylo zpracování oznámeno
Generálnímu inspektorovi. Osvědčení o registraci je vystaveno pouze na žádost správce osob-
ních údajů. Generální inspektor pro ochranu osobních údajů je povinen je vystavit bezodkladně
po provedení registrace. Správce může zahájit shromažďování údajů, které podléhají zvláštní
ochraně, teprve po registraci.

Příklady výjimek z oznamovací povinnosti:
Zpracování osobních údajů zaměstnanců a žadatelů o práci
– Výjimka z registrační povinnosti podle článku 43 odst. 1 bodu 4 zákona se vztahuje na

osobní údaje zpracovávané v souvislosti se zaměstnáním u správce (tzn. databáze
s osobními údaji stávajících a bývalých zaměstnanců, stejně jako žadatelů o práci)
a s poskytováním služeb správci podle občanskoprávních smluv (například mandátní
smlouva nebo smlouva o dílo). Takové případy nemusejí být oznamovány.

Zpracování osobních údajů pro účely běžné každodenní komunikace
– Povinnost registrace zpracování osobních údajů neplatí, pokud v ní obsažené údaje

jsou veřejně dostupné (čl. 43 odst. 1 bod 9) nebo jsou zpracovány v souvislosti s vede-
ním běžné, každodenní agendy (čl. 43 odst. 1 bod 11).
Zpracování osobních údajů pro účely udržení kontaktu s osobou, která reprezentuje
nějaký subjekt, nebo v rozsahu nezbytném pro dosažení tohoto účelu, má za cíl zlepšení
činnosti správce údajů. S údaji obsaženými v takové databázi může být nakládáno jako
s údaji zpracovávanými s ohledem na drobnější každodenní záležitosti.

Oznámení je bezplatné.
Přehled registrovaných databází je zpřístupněn pouze v národním registru zpracování osobních
údajů, který je dostupný na internetu.
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Správci jsou povinni oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů zamýšlené nebo již probíha-
jící zpracování dat. Oznámení se provádí formalizovaným postupem (písemně nebo elektro-
nicky) podle § 16 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.
Ne každé zpracování osobních údajů podléhá oznamovací povinnosti. Výjimky jsou uvedeny
v § 18 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud správci ukládá zpracovávat osobních údajů
zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývají-
cích ze zvláštního zákona, je povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpraco-
vání, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování
byly zveřejněny.
Pravidla registrace stanovuje zákon o ochraně osobních údajů. Registrace tedy probíhá mimo
režim správního řádu.
Poté, co je registrační formulář podán a je shledáno, že uvedené informace vyžadují doplnění,
je správce požádán, aby je ve stanovené lhůtě provedl. Pokud tak správce neučiní, na formu-
lář není brán zřetel.
Pokud nějaká informace v podaném oznámení vede k podezření o možném porušení zákona,
Úřad je oprávněn zahájit správní řízení o nepovolení registrace. Uvedené řízení je velmi po-
dobné postupu předběžné kontroly podle zákona o ochraně osobních údajů (ve smyslu článku
20 směrnice 95/46/ES).
Zjistí-li Úřad, že správce, jehož oznámení bylo zapsáno do registru, porušuje podmínky stano-
vené tímto zákonem, rozhodne o zrušení registrace.
Pomine-li účel, pro který bylo zpracování zaregistrováno, Úřad z vlastního podnětu nebo na
žádost správce rozhodne o zrušení registrace. Správce má povinnost – pokud má v plánu ukon-
čit svoji činnost – informovat Úřad o tom, jak hodlá nakládat s již dříve zpracovávanými osob-
ními údaji.
Oznámení a následná registrace jsou bezplatné.
Úřad vede registr oznámení. Ten je přístupný veřejnosti na webových stránkách Úřadu. Zru-
šené registrace jsou pravidelně zveřejňovány ve Věstníku Úřadu. Veřejně přístupné nejsou in-
formace o způsobu zpracování osobních údajů a opatření pro jejich zabezpečení.

Článek 28 zákona DP&FOI uvádí, že před zahájením činnosti oznámí správce údajů, který zpra-
covává osobní údaje, Komisaři pro ochranu osobních údajů následující informace za účelem
registrace: důvod pro zpracování údajů, kategorie osobních údajů, právní podklad pro jejich
zpracování, rozsah subjektů údajů, zdroj údajů, kategorie a příjemce předávaných údajů
a právní podklad pro jejich předání; lhůty pro vymazání určitých typů osobních údajů; jméno
a adresu (sídlo) správce údajů a technického zpracovatele osobních údajů, místo skutečného
zpracování údajů nebo technického zpracování údajů, stejně jako jakoukoli činnost technic-
kého zpracovatele údajů související se zpracováním údajů.
Pouhá registrace nezakládá legálnost vlastního zpracování. Neoznámení nebo nesprávné ozná-
mení může pro Komisaře pro ochranu osobních údajů představovat důvod zahájit kontrolu.

3. Legalita a soulad podnikatelské činnosti

31



Výjimky z oznamovací povinnosti o zpracování osobních údajů jsou vyjmenovány v článku 30
zákona DP&FOI. Neoznamují se zpracování osobních údajů o zaměstnancích. Výjimka se týká
také zpracování osobních údajů lidí, kteří vstoupili do vztahu podobného pracovnímu poměru
a dalších právních vztahů. Nicméně před zahájením své činnosti musí společnosti oznámit jiné
kategorie zpracování osobních údajů, které nejsou uvedeny jako výjimky v zákoně DP&FOI,
jako například zpracování údajů jakkoli související s přímým marketingem.
Oznámení je bezplatné a může být vyplněno a podáno elektronicky, s řádně podepsanou
listinnou kopií zaslanou Komisaři pro ochranu osobních údajů.

Pamatujte si:
� Oznamovací/registrační povinnost je jednou ze základních povinností správce údajů.
� V některých členských státech EU mohou existovat rozdíly v postupu oznamování/

registrace. Proto byste se měli před zahájením podnikatelské činnosti v jiném členském
státě EU vždy seznámit se souvisejícími právními předpisy o oznamovací povinnosti.

� V některých členských státech mohou existovat výjimky z registrační povinnosti. Jedná
se například o zpracování osobních údajů zaměstnanců. Seznam výjimek se může v jed-
notlivých státech lišit.

� Nesplnění oznamovací povinnosti může vést k občanskoprávní i správněprávní odpo-
vědnosti pro porušení zákonů o ochraně osobních údajů. Změna informací podléhajících
oznamovací povinnosti a ukončení zpracování osobních údajů vyžadují oznámení ve
stanovené lhůtě.

� Doporučuje se splnit oznamovací povinnost přes internet. Proto byste měli navštívit
webové stránky příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, abyste si zjistili, zda
taková možnost existuje.

� Oznámení i aktualizace musejí být provedeny v úředním jazyce příslušné země.

Předání osobních údajů do třetích zemí
K předání osobních údajů mezi podnikateli v Polsku, České republice a Maďarsku, stejně jako
k jejich předání subjektům v ostatních členských zemích Evropského hospodářského prostoru
(členské státy EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko) je přistupováno jako k jakémukoli jinému
zpracování osobních údajů v každé z partnerských zemí a nevede ke vzniku žádných dodateč-
ných povinností.

Dodatečné požadavky existují při předání osobních údajů do třetích zemí (zemí, které nejsou
členy EHP). Kromě těchto dodatečných požadavků musejí být splněny všechny požadavky vy-
plývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Zpravidla mohou být osobní údaje předány příjemcům ve třetích zemích, ve kterých je zajištěna
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Velmi často jsou to země, vůči kterým vydala
Evropská komise zvláštní rozhodnutí uznávající, že tyto země poskytují odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů.

Jednotlivé zákony o ochraně osobních údajů poskytují podrobný popis zásad předání osobních
údajů do třetích zemí. Zejména v případě zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany;
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takové předpisy obsahují konkrétní zákonné důvody pro předání údajů a mohou požadovat
zvláštní oprávnění (povolení), které musí být získáno od příslušného národního orgánu pro
ochranu osobních údajů.

Pokud země příjemce neposkytuje odpovídající úroveň ochrany, musí o tom být subjekt údajů
informován, tzn. o riziku možného porušení pravidel ochrany dat.
Velmi často musí správce zaručit, že příjemce údajů zajistí odpovídající úroveň ochrany osob-
ních údajů a práv subjektu údajů.

Odpovídající ochrana může být správci nebo zpracovateli působícími ve třetích zemích zaručena
několika způsoby:
a) aplikací souboru standardizovaných ustanovení přijatých Evropskou komisí, nazývaných

„standardní smluvní doložky“.
Standardní smluvní doložky poskytují právní základ pro předání osobních údajů z členských
zemí EU do třetích zemí. Existují dva druhy těchto doložek – jedna skupina upravuje
předání osobních údajů správcům údajů se sídlem ve třetí zemi, zatímco druhá skupina se
týká předávání osobních údajů zpracovatelům. Vzhledem ke složitosti této problematiky je
účelné požádat příslušný úřad pro ochranu osobních údajů o konzultaci.

b) aplikací ad hoc smluvních doložek.
Vedle standardních smluvních doložek Evropské komise mohou správci a zpracovatelé ve
třetích zemích a organizace předávájící osobní údaje také určit podmínky pro předání osob-
ních údajů a uzavřít k této problematice dohodu. Dohoda musí zajišťovat odpovídající
úroveň ochrany osobních údajů v průběhu zpracování správcem nebo zpracovatelem.

c) aplikací závazných podnikových pravidel (Binding Corporate Rules, BCR).
Závazná podniková pravidla jsou běžně vytvářena a používána nadnárodními společnostmi
pro regulaci toků dat mezi jednotlivými částmi společnosti, které se nacházejí v různých
zemích (také mimo EU). BCR umožňují mezinárodním společnostem regulovat výměnu
osobních údajů mezi jejich četnými pobočkami jednotným interním dokumentem o ochraně
osobních údajů, aby tak jednotlivé části společnosti, kterých se tato výměna údajů týká,
nemusely uzavírat dohody s ostatními zainteresovanými složkami.

K předání osobních údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osob-
ních údajů, může dojít jen pokud:

– subjekt údajů poskytnul písemný souhlas;
– je to upraveno ratifikovanou mezinárodní dohodou nebo právním předpisem;
– je předání nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo k němu

dochází na žádost subjektu údajů;
– je předání nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi správcem

a jiným subjektem;
– je předání nezbytné nebo vyžadovaný z důvodu veřejného zájmu nebo pro uplatnění

právních nároků;
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– je předání nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů;
– se předání týká osobních údajů, které jsou veřejně dostupné.

Podle polských zákonů platí, že pokud cílová země nezajišťuje odpovídající standardy pro
ochranu osobních údajů, k předání údajů může dojít pouze po předchozím povolení Generál-
ního inspektora, za předpokladu, že správce zajistí odpovídající záruky s ohledem na ochranu
soukromí, práv a svobod subjektu údajů (článek 48 zákona). Je potřeba zdůraznit, že předání
osobních údajů do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, je možné pouze
po vydání souhlasného rozhodnutí Generálním inspektorem. To znamená, že předání osobních
údajů je nezákonné, dokud není takové rozhodnutí vydáno. Při posuzování žádosti o poskyt-
nutí souhlasu musí Generální inspektor zvážit, zda správce zajistí odpovídající úroveň ochrany
soukromí, práv a svobod subjektu údajů. Každá žádost je posuzována individuálně případ od
případu.

Před předáním osobních údajů do třetích zemí musí správci požádat o povolení Úřad pro
ochranu osobních údajů. Toto povolení (oprávnění) se nevyžaduje, pokud mezinárodní dohoda
nebo rozhodnutí orgánu EU upravují volný pohyb údajů. Země, které poskytují odpovídající
úroveň ochrany, jsou ty, které ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy č. 108 a přijaly související zákony
o ochraně osobních údajů.
Správci sídlící mimo EU, kteří zpracovávají osobní údaje v České republice, jsou však povinni
jmenovat a oprávnit zpracovatele se sídlem v České republice. Informace, jak vyžádat povolení
k předání osobních údajů do zahraničí, naleznete na webových stránkách Úřadu
http://www.uoou.cz.

Podle odst. 1 článku 9 zákona LXIII z roku 1992 o ochraně osobních údajů a veřejném přístupu
k údajům veřejného zájmu (zákon o ochraně osobních údajů) osobní údaje nesmí být předány
správcům údajů ve třetích zemích, pokud subjekt údajů neposkytl s tímto předáním výslovný
souhlas nebo tak uvádí schválený právní předpis a je zajištěna odpovídající úroveň ochrany
osobních údajů ve třetí zemi během zpracování předaných údajů správcem nebo během zpra-
cování předaných údajů zpracovatelem.
Povolení od úřadu pro ochranu osobních údajů není vyžadováno.

V praxi se obecně dosahuje souladu s těmito pravidly prostřednictvím výslovného souhlasu sub-
jektu údajů (to je např. zaměstnance), jelikož v současné době neexistuje žádný právní předpis,
který by upravoval předání údajů v oblasti zaměstnávání.

Je důležité poznamenat, že pokud subjekt údajů poskytl výslovný souhlas s předáním svých
osobních údajů, neplatí podmínka odpovídající úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi.
Přesto se doporučuje ověřit si, zda tato podmínka byla splněna. Podle stávající praxe platí, že
pokud cílová země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, subjekt údajů by o tom měl být in-
formován, tj. o riziku možného porušení pravidel zpracování osobních údajů. Teprve poté, co
je subjekt údajů informován, může poskytnout svůj výslovný souhlas, jak to předepisuje zákon.
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Pokud nemá takovou informaci k dispozici, není v situaci, kdy by mohl rozhodnout, jak mohou
být jeho práva při zpracování osobních údajů dotčena.

Často vyvstává otázka, zda je souhlas subjektu údajů potřeba i v případě předání osobních
údajů do zemí EHP, protože se k takovému předání přistupuje stejně jako k předání na území
Maďarské republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že podle článku 8 je souhlas subjektu údajů
k předání osobních údajů nezbytný (předání je úkon zpracování osobních údajů správcem),
i když k němu dochází na území Maďarska, souhlas subjektu údajů je stejně tak nutný i v pří-
padě předání osobních údajů do zemí EHP. Pokud však nejsou osobních údaje předány do země
EHP pro zpracování správcem, ale pouze pro zpracování zpracovatelem, stačí informovat o této
skutečnosti subjekt údajů. V tomto případě není souhlas subjektu údajů nezbytný, protože není
nezbytný ani v Maďarsku pro předání osobních údajů ke zpracování zpracovatelem. Pokud však
osobní údaje nejsou předány do země EHP, ale do jiné třetí země, je nutné mít souhlas subjektu
údajů, protože výše uvedený odstavec 1 článku 9 výslovně zmiňuje předání údajů za účelem
zpracování údajů zpracovatelem ve třetích zemích.
Jak již bylo zmíněno výše, není zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů podmínkou legálnosti předání údajů, pokud subjekt údajů
poskytne svůj souhlas. Nicméně, osoba nebo organizace předávající tyto údaje a adresát před-
ávaných údajů (tzn. vývozce údajů a dovozce údajů) mohou spolu uzavřít dohodu, aby zajistili
odpovídající úroveň ochrany, za použití BCR nebo standardních smluvních doložek, na které je
odkazováno v rozhodnutích Evropské komise. Je však důležité zdůraznit, že existence takové
dohody nepředstavuje právní základ pro předání osobních údajů. Může pouze zajistit úroveň
ochrany. Jak již bylo zmíněno, je nezbytné získat souhlas subjektu údajů.

Pamatujte si:
� K předání osobních údajů do Polska, České republiky nebo Maďarska nebo dalších

zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, se přistupuje jako k vnitro-
státnímu předání osobních údajů, který si nevyžaduje žádné dodatečné záruky.

� Předání osobních údajů do třetích zemí s sebou nese další požadavky a zpravidla je
takové předání možné za předpokladu, že příslušná třetí země zaručuje odpovídající
úroveň ochrany osobních údajů.

� Než začnete o předání dat uvažovat, měli byste pečlivě zjistit podmínky, které je zapo-
třebí splnit podle zákonů příslušných zemí, například zda je vyžadováno povolení od
orgánu pro ochranu osobních údajů.

� Splnění požadavků souvisejících s předáním osobních údajů do třetích zemí nepřed-
stavuje podmínku legality zpracování osobních údajů.

� Osobní údaje mohou být do třetích zemí předány pouze za účelem zpracování, které
je legální.
Pokud je k předání osobních údajů vyžadováno povolení, žádost musí být podána
v úředním jazyce příslušné země a musí splňovat všechny formální požadavky stanovené
národními právními předpisy.

3. Legalita a soulad podnikatelské činnosti

35



4. OSOBNÍ ÚDAJE JAKO PŘEDMĚT PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI

4.1 Zpracování osobních údajů v životním cyklu obchodní
společnosti

Založení obchodní společnosti nese s sebou nutnost zveřejnit různé informace o podnikateli
a jeho zaměstnancích. Proto bychom měli věnovat zvláštní pozornost všem aktivitám souvise-
jícím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v každé oblasti činnosti obchodní spo-
lečnosti a na všech úrovních její vnitřní hierarchie.

Registrace obchodní společnosti
Během úvah o zahájení podnikatelské činnosti v jiném členském státě EU nebo rozšíření pod-
nikatelské činnosti by se měli podnikatelé seznámit s konkrétními právními předpisy o registraci
podnikatelské činnosti. Při zahájení podnikatelské činnosti musí podnikatelé registrovat svoji
společnost ve veřejných registrech, které zahrnují živnostenské rejstříky, registry statistického
úřadu, správy sociálního pojištění, finančního úřadu atd. Rozsah informací, které je zapotřebí
poskytnout, závisí na formě zamýšlené podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou být také
povinni použít informace specifické pro oblast jejich činnosti, které je identifikují.

Podnikatelé, kteří by chtěli založit svoji vlastní společnost nebo podnikat společně s dalším pod-
nikatelem na základě smlouvy o partnerství, musejí to oznámit na oficiálním formuláři přísluš-
nému vedení místního zastupitelstva, správci nebo starostovi, který má na starosti registr
podnikatelské činnosti. Podle článku 7 písmene a) zákona o obchodní činnosti nejsou údaje již
vložené do rejstříku předmětem ochrany osobních údajů. Toto ustanovení neurčuje, které údaje
jsou předmětem vložení do registru podnikatelské činnosti. Pouze uvádí informace, které budou
obsaženy na žádosti o vložení do registru podnikatelské činnosti, tzn. jméno podnikatele a jeho
osobní identifikační číslo (číslo PESEL), pokud nějaké má, místo bydliště a adresa podnikatele,
dále - pokud podnikatelskou činnost provozuje mimo místo svého bydliště – adresa tohoto
místa a adresa sídla společnosti, pobočky nebo jiného místa, předmět provozované podnika-
telské činnosti na základě polské klasifikace činností (PKD) a datum zahájení podnikatelské
činnosti. V žádosti o vložení do registru podnikatelské činnosti je důležité uvést informace
o podnikateli úzce související s jeho podnikatelskou činností. I když je registr přístupný veřej-
nosti, materiály na jejichž základě došlo ke vložení do registru, včetně informací, které přímo
nesouvisejí s provozovanou podnikatelskou činností, veřejně přístupné nejsou.
Dále je důležité upozornit na článek 37 odst. 1 zákona o svobodě podnikání, který vstoupil
v platnost 1. července 2011. Tento článek upravuje sdělování údajů a informací o podnikatelích,
kteří jsou fyzické osoby ve smyslu článku 25 odst. 1, kromě jejich čísla PESEL a adresy bydliště,
pokud je stejná jako místo provozování podnikatelské činnosti. Záměrem zákonodárce bylo
umožnit sdělování informací souvisejících výhradně s podnikatelskou činností provozovanou
podnikatelem uvedeným v registru, ne informací o jeho soukromí. Skutečnost, že osobní údaje
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uvedené v registru jsou sdělovány, neznamená, že je registrační orgán může šířit dále nebo že
je mohou zpracovávat subjekty, které tyto údaje obdržely od registračního orgánu. V takových
případech platí zákon o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se vznikem a činností firmy jsou za účelem veřejné kontroly podnikání vedeny
osobní údaje podnikatelů především ve dvou veřejných registrech – obchodním rejstříku a živ-
nostenském rejstříku – stanovených obchodním zákoníkem (zákon č.513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) a živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
Do obchodního rejstříku se o podnikateli, který je statutárním orgánem právnické osoby nebo
jeho členem, i o dalších podnikatelích v obchodním zákoníkem stanovených případech, zapi-
suje mimo jiné jméno, příjmení a bydliště, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné
číslo přiděleno. Kromě těchto identifikačních údajů, týkajících se i soukromého života, je pouze
pro podnikatelské účely přidělováno identifikační číslo firmy, které je v případě podnikající fy-
zické osoby jejím osobním údajem.
Také živnostenský rejstřík je veřejným seznamem, s výjimkou přehledu o uložených pokutách
v souvislosti s podnikáním, a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli
a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Podnikatelskou činnost provozují hlavně organizace (společnosti) a subjekty, které nejsou fy-
zickou osobou. Společnosti jsou zakládány a registrovány v zastoupení fyzickými osobami, je-
jichž identifikační údaje musí pocházet z důvěryhodného zdroje (například průkaz totožnosti).
V prvním stádiu zakládání podnikatelské činnosti je nejdůležitější předložit přesné identifikační
údaje příslušných fyzických osob.
Určité osobní údaje vlastníků a zástupců společností jsou veřejné jak ve stádiu zakládání pod-
nikatelské činnosti, tak i ve stádiu jejího provozování. Veřejný přístup je základním principem
maďarského rejstříku firem (cégnyilvántartás). Jména, adresy bydliště a daňová identifikační
čísla zástupců společnosti jsou veřejně přístupné údaje, které lze nalézt v rejstříku firem.

Zahájení podnikatelské činnosti
Zahájení podnikatelské činnosti je spojeno s nutností splnit řadu povinností vyplývajících z práv-
ních předpisů o ochraně osobních údajů, v závislosti na rozsahu zpracování údajů, které má být
vykonáno v rámci takové činnosti, a na datu zahájení zpracování. Při zahajování podnikatelské
činnosti by měl podnikatel bezpochyby analyzovat, pro jaké účely a v jakém rozsahu bude
osobní údaje zpracovávat, stejně jako zajistit splnění požadavků uvedených v kapitole 2 této pří-
ručky, zejména zajištění legality, přiměřenosti, splnění informační povinnosti, bezpečnosti osob-
ních údajů a pokud existuje taková povinnost, tak i oznámit zpracování osobních údajů.
Z praktického úhlu pohledu je při zahajování podnikatelské činnosti zásadní vytvořit doku-
mentaci o zpracování osobních údajů a požádat o registraci uchovávaných souborů údajů ještě
před započetím zpracování osobních údajů. Pokud se předpokládá shromažďování osobních
údajů, je zapotřebí vytvořit pro tyto účely vhodné formuláře s vhodným obsahem.

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti
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Likvidace obchodní společnosti / ukončení podnikání
V případě likvidace obchodní společnosti nebo bankrotu podnikatele je možné zpracovávat
informace, které umožňují identifikaci podnikatele nebo jeho zástupců. Pravidla pro postup při
takovém řízení jsou uvedena ve zvláštních právních předpisech upravujících insolvenční řízení.
V tomto kontextu je zapotřebí mít na paměti, že osobní údaje o podnikatelích mohou být vlo-
ženy také do různých typů registrů dlužníků, jak je upravují zvláštní právní předpisy..
Likvidace obchodní společnosti neznamená pro podnikatele nebo osoby provádějící řízení zba-
vení se povinností vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů. Zejména je zapotřebí mít
na paměti soulad se zásadou úplnosti a legality zpravování osobních údajů takovým subjektem.
Po likvidaci obchodní společnosti existuje po stanovenou dobu povinnost uchovávat různé typy
dokumentů.

Podle článku 51 odst. 1 zákona o národních archivních zdrojích a archivech je zaměstnavatel
v případě likvidace nebo bankrotu povinen uvést subjekt poskytující služby uchovávání dat,
kterému bude dokumentace podnikatele předána pro další uchování, a dále musí poskytnout
nezbytné finanční zdroje na období padesáti let, které začíná dnem ukončení činnosti zaměst-
navatele u osobních dokumentů, dnem vystavení u mzdových dokumentů. V případě, kdy pří-
slušný soud prohlásí na základě žádosti zaměstnavatele, který podléhá zapsání do Národního
soudního registru nebo registru podnikatelské činnosti – že není možné zajistit prostředky pro
pokrytí nákladů na další uchovávání, převezme dokumenty státní archiv, který byl za tímto
účelem zřízen Ministerstvem kultury a národního dědictví. Před vydáním rozhodnutí o takové
žádosti musí soud prokonzultovat finanční situaci zaměstnavatele s vedoucím daňového úřadu,
který je příslušný pro místo sídla zaměstnavatele.

V souvislosti s úpadkem firmy je možné zpracovávat osobní údaje podnikatelů, kteří jsou ve-
deni jako dlužníci v insolvenčním rejstříku, jež byl zřízen v souladu s insolvenčním zákonem
(zákon č. 182/2006 Sb.). Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, s výjimkou údajů, které sta-
noví insolvenční zákon. Je-li dlužník fyzickou osobou, pak je v seznamu dlužníků uvedeno jeho
jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, nebo pokud rodné číslo nemá, tak datum naro-
zení. Pokud je dlužník podnikatelem, je do rejstříku vložen také dodatek identifikující jeho spo-
lečnost, spolu s místem podnikání (pokud se liší od adresy jeho bydliště) a identifikačním číslem
společnosti.
Ve všech výše uvedených případech je zpracování osobních údajů podle českého zákona
o ochraně osobních údajů kvalifikováno jako zpracování bez souhlasu subjektu údajů z dů-
vodu, že je to nezbytné pro splnění zákonných povinností správce.
V případě ukončení podnikatelské činnosti je možné s osobními údaji klientů zacházet dvěma
způsoby – je možné je zlikvidovat (vymazat) nebo v souladu s platnou legislativou předat
jinému subjektu.

Podle zákona o bankrotu musejí být předány zaměstnanecké záznamy správci, který je osobou
jmenovanou pro uchování takových záznamů.
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4.2 Zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáváním

Zpracování osobních údajů zaměstnanců po dobu trvání
pracovního poměru
Zaměstnavatel je povinen zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců způsobem a po dobu,
jak je zapotřebí pro účely řízení lidských zdrojů. Podrobný rozsah osobních údajů, který je možné
ze strany zaměstnavatele zpracovat, je upraven konkrétními právními předpisy jednotlivých
zemí. Zpravidla sem patří oblasti sociálního a zdravotního pojištění, stejně jako daní.
Při zpracování zaměstnaneckých údajů si musí být zaměstnavatel vědom práv zaměstnance na
ochranu soukromí na pracovišti. I když je nutné brát v úvahu potřebu zaměstnavatele kontro-
lovat práci svých zaměstnanců a využívání firemních zdrojů společnosti, zaměstnavatelé by si
měli uvědomovat, že právní předpisy neumožňují skryté sledování zaměstnanců.
V této kapitole se zaměříme na metody a techniky dohledu, které mohou zaměstnavatelé použít
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. I když je možné ospravedlnit použití různých
způsobů sledování zvláštní povahou práce a podnikatelské činnosti, zaměstnavatel je povinen
informovat své zaměstnance o kontrolních mechanismech používaných ve společnosti a o tom,
jakým způsobem jsou uplatňovány.

Právní základ pro zpracování zaměstnaneckých údajů ze strany zaměstnavatele je dán zákoní-
kem práce ze dne 26. června 1974 a sekundárními prováděcími předpisy, zejména vyhláškou
ministra práce a sociální politiky ze dne 28. května 1996 o rozsahu záznamů zaměstnavatele
v záležitostech souvisejících s pracovním poměrem a vedením osobních spisů zaměstnanců.
Informace o zaměstnancích, jako jejich jméno a příjmení nebo pracovní e-mailová adresa, úzce
souvisí s jejich pracovními úkoly a povinnostmi. Tyto informace proto může zaměstnavatel
zveřejnit i bez souhlasu zaměstnance. To také potvrdil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z dne
19. listopadu 2003, č.j. I PK 590/02, ve kterém konstatuje, že „příjmení a jméno jsou vnějšími
znaky fyzické osoby a jejich sdělení za účelem jejich identifikace nemůže být obecně považo-
váno za nezákonné, pokud k němu nedochází v kombinaci s jiným porušením osobních zájmů,
jako například vyznání, soukromí nebo osobní důstojnosti. Sdělení příjmení (jména) zamě-
stnance zaměstnavatelem bez jeho souhlasu nepředstavuje nezákonné porušení osobního
zájmu, pokud je to dáno úkoly a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k provozování společ-
nosti, je to nezbytné a nemá to žádný dopad na práva a svobody zaměstnance.“ Jak navíc soud
ve svém rozhodnutí zdůraznil, „nejdůležitější součástí zaměstnavatele (společnosti) jsou lidé
a provoz společnosti je neoddělitelně spjat vnějšími kontakty – partnery, zákazníky (…) Proto
zaměstnavateli nemůže být bráněno ve sdělování příjmení zaměstnanců, kteří v rámci společ-
nosti zastávají určitou pozici. Opak by vedl k paralyzování nebo vážnému omezení výkonnosti
obchodní společnosti, bez důvodného opodstatnění, které by se týkalo ochrany práv a zájmů
zaměstnance (…). Jména a příjmení zaměstnanců se objevují na dveřích kanceláří, v informač-
ním bulletinu společností a podniků, což znamená, že s ohledem na běžnou praxi jsou v zásadě
veřejná“.
Zaměstnavatel může dále požadovat další informace nebo dokumenty k ověření oprávnění jed-
notlivce na dávky ze sociálního fondu, jak to upravuje zákon ze dne 4. března 1994 o sociálním

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti

39



fondu zaměstnavatele a interních směrnicích zaměstnavatele. Podle článku 8 odst. 1 výše uve-
deného zákona závisí poskytování omezených služeb a příspěvků a výše plateb z fondu na ak-
tuálních okolnostech, rodinné a hmotné situaci osoby, která má na příspěvky nárok. Všeobecné
podmínky využití služeb a příspěvků placených z fondu a pravidla pro rozdělování prostředků
pro konkrétní účely a typy sociálních činností by také měly být definovány interními směrnicemi
zaměstnavatele (čl. 8 odst. 2).
Výše citovaná ustanovení neuvádějí přesně, jaké informace může zaměstnavatel od zaměst-
nance požadovat, aby mu přiznal sociální příspěvky ze sociálního fondu. Z tohoto důvodu může
pro rozdělení příspěvků ze sociálního fondu v souladu s obecnými pravidly zaměstnavatel po-
žadovat pouze takové informace o zaměstnanci, které jsou přiměřené (nezbytné) pro tento
účel.
Vzhledem k tomu, že zákonodárce poskytl pouze obecné pokyny ohledně osobních údajů,
které může zaměstnavatel požadovat od zaměstnance pro udělení příspěvků ze sociálního
fondu, měly by být tyto záležitosti podrobně upraveny interními směrnicemi zaměstnavatele.
Co se týče monitorování zaměstnanců, například jejich užívání internetu, e-mailové korespon-
dence atd., musejí těmto mechanismům předcházet pravidla upravující použití takových tech-
nologií zaměstnanci, stejně jako oznámení zaměstnancům, že jsou taková opatření ve
společnosti zavedena.
Kontroly pracovní doby za použití biometrických čteček jsou zakázány.

V případě trvalého pracovního poměru je zaměstnavatelům dovoleno, pokud to není přímo
povinností, zpracovávat po určité období a v určitém rozsahu osobní údaje o svých zamě-
stnancích podle zvláštních právních předpisů, nebo v případě nutnosti pro účely řízení lidských
zdrojů v mezích stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a zákoníkem práce, jmeno-
vitě jeho § 314 odst. 4.
Z hlediska zvláštních právních předpisů, kdy je možno zpracování osobních údajů založit na
ustanoveních § 5 odst. 2 písm. a) a § 9 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, je třeba říci,
že rozsah údajů, které zaměstnavatel musí zpracovávat, je velmi široký. Proto – i vzhledem
k tomu, že jsou tato ustanovení často novelizována – by nedávalo smysl podávat jejich vyčer-
pávající momentální přehled.
Nicméně je na místě uvést, že zvláštními právními předpisy, které zaměstnavateli ukládají po-
vinnost zpracovávat osobní údaje za jimi stanovenými účely, jsou zejména:
a) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – např. § 96 (záznam

o docházce, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost), § 105 (záznamy o pracovních
úrazech a nemocích z povolání);

b) zákon č. 187/2006 Sb., o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
c) zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších

předpisů;
d) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
e) zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
f) zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

předpisů;
g) zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
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Je zřejmé, že zpravidla jde o předpisy z oblasti daňové a sociálního zabezpečení. Vedle těchto
oblastí pak mohou i konkrétní profesní předpisy zmocňovat zaměstnavatele k řadě dalších zpra-
cování osobních údajů. Uveďme např. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a do-
plnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, či zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
nebo zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto právní předpisy zpravidla stanoví i dobu, po kterou zaměstnavatel musí konkrétní údaje evi-
dovat. V případě, že žádná doba stanovena není, obecně zde s odkazem na § 333 zákoníku
práce platí, že zaměstnavatel je oprávněn dané údaje uchovávat po dobu, než uplynou všechny
pro daný případ myslitelné subjektivní i objektivní promlčecí lhůty, resp. prekluzivní lhůty, a to
z důvodu, aby mohl dané údaje případně užít jako obrany v soudní při, či jako důkazní pro-
středky pro prokázání splnění příslušné povinnosti vůči správnímu orgánu.

Ohledně trvání pracovního poměru je ve vztahu k personalistické agendě zaměstnavatele na
místě ještě dodat to, co ve vztahu k osobnímu spisu, tedy základnímu souboru údajů zaměst-
nance u zaměstnavatele, stanoví § 312 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení je „zaměstna-
vatel oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které
jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu. Do osobního spisu mohou nahlížet
vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má
orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky,
Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Zaměstnanec má právo nahlížet do svého
osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a
to na náklady zaměstnavatele.“

Zaměstnavatel je oprávněn do osobního spisu zaměstnance vkládat například i upozornění na
porušování právních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnanci
vykonávané práci (§ 52 písm. g) zákoníku práce) a podobné písemnosti.

Odstavce 1 až 3 § 316 zákoníku práce uvádějí, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměst-
navatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně
výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Zaměstnavatelé jsou oprávněni přiměře-
ným způsobem dodržování těchto pravidel kontrolovat (§ 316 odst. 1 zákoníku práce). Záro-
veň však „zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách
zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odpo-
slechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole lis-
tovních zásilek adresovaných zaměstnanci“ (§ 316 odst. 2 zákoníku práce). Pokud však „je
u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele,
který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odst. 2, je zaměstnavatel povinen
přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění“ (§ 316
odst. 3 zákoníku práce). Kromě této informační povinnosti jsou zaměstnavatelé povinni splnit
své povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů, pokud se tento zákon na danou
činnost vztahuje.

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti
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Jaké osobních údaje o pracovním poměru mohou být zpracovány? Dle praxe Komisaře pro
ochranu osobních údajů je protiústavní aplikovat článek 77 zákoníku práce v průběhu trvání
pracovního poměru. Zákoník práce tuto otázku neupravuje a v době trvání pracovního poměru
tak mohou být zpracovány nové osobní údaje pouze tehdy, pokud poskytl subjekt údajů svůj
souhlas na základě článku 3 odst. 3 zákona DP&FOI.
Další důležitou problematikou je oblast povolené kontroly práce zaměstnance ze strany zaměst-
navatele a použití pracovních nástrojů.
1. Monitorovací systémy. Existují dva důvody pro použití monitorovacího zařízení na pracovišti.

Za prvé pro účely ochrany zařízení, které má vysokou hodnotu, např. je možné použít
kamery ve skladišti. Druhým důvodem je sledování a kontrola intenzity práce zaměstnanců.
Podle praxe Komisaře pro ochranu osobních údajů nesmějí být sledovací systémy nainsta-
lovány z druhého důvodu. Něco jiného je případ, kdy kamera není vybavena nahrávacím
zařízením. Tento typ kontroly neporušuje právo na ochranu osobních údajů jednotlivců.

2. Používání e-mailové schránky. Zaměstnavatel nesmí přímo kontrolovat obsah e-mailové
schránky svých zaměstnanců, ani pokud jsou tyto schránky používány pouze pro pracovní
účely a zaměstnavatel obdrží souhlas zaměstnance. Důvodem je skutečnost, že e-mailové
schránky mohou obsahovat dopisy, které jsou chráněny zákonem, jelikož by mohly mít
soukromý charakter. Pokud by chtěl zaměstnavatel zjistit, co konkrétní e-maily obsahují,
může požádat zaměstnance, aby mu je sám ukázal, obsah svých soukromých dopisů má
zaměstnanec právo nesdělovat.

3. Používání internetu. Často dochází k tomu, že zaměstnavatel chce kontrolovat používání
internetu. Komisař pro ochranu osobních údajů v tomto případě zdůrazňoval zásadu
minimalizace údajů: Pokud chce zaměstnavatel omezit užívání internetu pouze pro
pracovní účely, pak by měl omezit přístup pouze na ty webové stránky, které jsou potřebné
pro výkon práce. Pokud to není možné, může zaměstnavatel vytvořit seznam webových
stránek, které nemají být navštěvovány.

4. Počítač. Je potřeba upozornit na to, že právní status počítače, jakožto pracovního nástroje,
se liší od právního statutu dat uložených v počítači. Znamená to tedy, že zaměstnavatel
nemá právo znát osobních údaje uložené v počítači určeném pro pracovní účely. Něco
jiného je případ, kdy uložené údaje porušují pracovní předpisy.

5. Telefon. Používání telefonu může mít za následek vysoké náklady a užívání telefonu pro
osobní účely vytváří daňovou povinnost. Z tohoto důvodu často chtějí zaměstnavatelé
kontrolovat používání telefonu zaměstnanci. Podle Komisaře pro ochranu osobních údajů
je nezákonné vytvářet seznam hovorů učiněných zaměstnancem nebo hovory odposlou-
chávat či je nahrávat bez souhlasu zaměstnance.

6. Lokalizace GPS, informace o mobilních telefonech. Jednou ze základních povinností
zaměstnance je být na místě a v době, kdy mu zaměstnavatel určí. Z tohoto důvodu a pro
organizaci práce často zaměstnavatelé kontrolují polohu svých zaměstnanců pomocí GPS
nebo mobilního telefonu. Podle Komisaře pro ochranu osobních údajů mohou být tyto
nástroje použity pouze v případě, kdy to vyžadují pracovní logistické důvody a takové
kontroly nemůže být dosaženo lépe za pomoci jiných nástrojů. Tyto nástroje je možno
použít pouze během pracovní doby.

42

Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele.



7. Informace z registrů práce. Zaměstnanci často požadují přístup k registrům práce a setká-
vají se s odmítnutím ze strany zaměstnavatele. Podle článku 12 zákona DP&FOI je takové
odmítnutí nezákonné. Toto odmítnutí porušuje právo na informační sebeurčení.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáváním
Postupy přijímání nových zaměstnanců jsou upraveny národními právními předpisy v každém
členském státě EU. Níže uvádíme vybrané otázky z této oblasti v kontextu shromažďování osob-
ních údajů a jejich zpracování.
Každá země přijala pracovněprávní předpisy podrobně vymezující rozsah osobních údajů, které
je možné pro tento účel zpracovat. Rozsah údajů, který může být ze strany zaměstnavatele od
žadatelů o práci vyžadován, závisí na povaze pracovní pozice a na zvláštních ustanoveních pod-
statných pro pracovní výkon, pokud taková existují.

Rozsah osobních údajů, které může zaměstnavatel shromažďovat od zaměstnance nebo žada-
tele o práci je upraven článkem 22 zákona ze dne 26. června 1974 – zákoník práce (Sbírka zá-
konů 1998, číslo 21, položka 94, ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení bylo přidáno
pod § 1 bod 7 zákona ze dne 14. listopadu 2003 pozměňující zákon – zákoník práce a dodatky
k dalším zákonům (Sbírka zákonů č. 213, položka 2081) a je účinný od 1. ledna 2004.
V souladu s článkem 22 § 1 zákoníku práce má zaměstnavatel právo požadovat od uchazeče
o práci následující osobní údaje: jméno(a) a příjmení, jména rodičů, datum narození, adresu
bydliště (korespondenční adresu), informace o jeho vzdělání a pracovní minulosti.
Rozsah osobních údajů, které může zaměstnavatel požadovat od zaměstnance, je o něco širší:
Výše uvedený zákon opravňuje zaměstnavatele požadovat od zaměstnance další osobní údaje,
kterými jsou jméno, příjmení a datum narození jeho dětí (v případě, kdy zaměstnanec bude vy-
užívat zvláštních požitků upravených v zákoníku práce) a také číslo PESEL (osobní identifikační
číslo) přidělené zaměstnanci Společným elektronickým systémem registru obyvatel (RCI PESEL).
Další osobní údaje musí zaměstnanec poskytnout, pokud tak stanoví jiné právní předpisy (uve-
deny jsou v § 4 zákoníku práce).
Podle článku 22 § 3 zákoníku práce jsou osobní údaje sděleny zaměstnavateli ve formě prohlá-
šení subjektu údajů. Zaměstnavatel má právo požadovat je v souladu s § 1 a 2 zákoníku práce.
Je třeba zdůraznit, že takové prohlášení žadatele o práci nebo zaměstnance nemůže být
považováno za poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů osob uvedených v článku
23 odst. 1 bodě 1 zákona o ochraně osobních údajů. Takový souhlas je nadbytečný, protože
zpracování osobních údajů zaměstnavatelem ve výše uvedeném rozsahu je prováděno na zá-
kladě konkrétních právních předpisů, kde je splněna podmínka uvedená v článku 23 odst.
1 bodě 2 zákona o ochraně osobních údajů.

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) omezuje do jisté míry zpracování osobních údajů.
Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zpracovávat určité osobní údaje o svých zaměstnancích,
ať současných, bývalých nebo budoucích, pro různé účely, jako jsou daně, platby sociálního
a zdravotního pojištění.

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti
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Je nutné si uvědomit, že zaměstnání není ničím jiným než smluvním právním vztahem, ve kterém
jsou si obě strany formálně rovny.
Ve skutečnosti jsou pozice subjektů pracovních smluv poněkud nerovné. To je do určité míry
kompenzováno právními nařízeními ve prospěch žadatele o práci, jakožto slabší strany. V této
fázi může (budoucí) zaměstnavatel vyžadovat od uchazeče osobní informace, které se přímo
týkají uzavření pracovní smlouvy.
Není možné sestavit seznam údajů, které by splňovaly výše uvedená kritéria, protože jejich
obsah závisí na mnoha proměnných, jako například charakteru práce atd. V případě, že
ke vzniku pracovního poměru z nějakého důvodu nedojde, zaměstnavatelé by měli žadateli
o práci vrátit všechny dokumenty a údaje, které poskytl. Zaměstnavatelům je povoleno pokra-
čovat ve shromažďování osobních údajů pouze v případě, že žadatel o práci poskytl svůj sou-
hlas na základě možného dalšího jednání v budoucnu, které by souviselo s jeho zaměstnáním
(nebo pro jiné účely).

Legálnost otázek pokládaných během výběrového řízení musí být kontrolována, protože vztah
mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem je nerovný. Uchazeč o zaměstnání má totiž
omezenou možnost odmítnout na otázku odpovědět. Podle článku 77 zákona XXII z roku 1992
o zákoníku práce (zákoník práce) by měl být zaměstnanec pouze požádán, aby učinil prohlášení,
vyplnil dotazník nebo provedl dovednostní test, pokud to neporušuje jeho osobnostní práva,
který v zásadě poskytuje informace považované za podstatné pro účely uzavření pracovního
poměru. Je nepřijatelné, aby zaměstnavatel požadoval informace o těhotenství, pokud tak ne-
předepisuje související legislativa, aby byla určena způsobilost zaměstnance pro danou pozici.
Kdykoli má zaměstnanec pocit, že pokládané dotazy nesouvisejí se zaměstnaneckým vztahem
nebo dochází k omezení jeho osobnostních práv nebo jejich bezdůvodnému porušení, má právo
požadovat informace o důvodnosti daného dotazu o zpracování osobních údajů, které s ní
souvisejí, a předložit své otázky osobě vedoucí pohovor. Zaměstnanec má právo odmítnout
poskytnutí odpověď na otázky, které nesouvisejí se stanoveným účelem podle zákona DP&FOI
a článku 77 zákoníku práce.
Osoba, které byl poskytnut životopis, ho může použít jen v souladu s účelem, k němuž jí byl
poskytnut, nesmí ho předat třetí osobě, ani podávat informace o tom, že jí byl nějaký životo-
pis předán, pokud k tomu nedal subjekt údajů svůj výslovný souhlas.
Pro kontrolu schopností uchazeče o zaměstnání se při výběrovém řízení používá řada nástrojů.
Nejrozšířenější jsou nezákonné metody související s částečným nebo celkovým posuzováním
osobnosti kandidáta prostřednictvím psychologických testů a detektoru lži.
Použití detektoru lži bylo Komisařem pro ochranu osobních údajů v řadě jeho stanovisek ozna-
čeno za jednoznačně nezákonné. Psychologické testy jsou považovány za nezákonné, pokud
jsou při testování porušována práva subjektu údajů. Před vyplněním psychologického dotazníku
musí být subjekt údajů informován o tom, na jaké otázky bude v testu odpovídat a o účelu to-
hoto typu zpracování osobních údajů. Musí být uvedeno jméno osoby, která test vyhodnocuje,
protože pouze tato osoba má právo znát odpovědi. Po analýze osobnostního testu musí být vý-
sledek sdělen subjektu údajů. Ten má právo se rozhodnout, zda mohou být výsledky předány
osobě, která má výběrové řízení na starosti. V případě jednodušších otázek, například typu
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„jaké jsou schopnosti zaměstnance“, není nutné získat souhlas a výsledek je možné předat
přímo zaměstnavateli.

Rozvázání pracovního poměru
Zaměstnavatel by měl dodržovat několik pravidel, aby nenarušoval soukromí bývalého zaměst-
nance. Nejdůležitějšími jsou:

– e-mailové schránky musejí být po rozvázání pracovního poměru smazány (dobrým
zvykem je, že odesílatel by měl dostat zpět své zprávy poslané do smazané e-mailové
schránky s informací, že e-mailová schránka byla smazána);

– zaměstnanec má právo být informován, jak dlouho, kým a pro jaké účely budou jeho
osobní údaje po rozvázání pracovního poměru zpracovány;

– kontaktní údaje zaměstnance by měly být vymazány z webové stránky zaměstnavatele.

Je třeba mít na paměti, že zákony jednotlivých zemí stanoví lhůty pro povinné uchovávání za-
městnaneckých dat, které se v jednotlivých zemích mohou lišit.

Zaměstnavatel má povinnost uchovávat záznamy o zaměstnanci pro účely sociálního zabezpe-
čení po dobu padesáti let.

Obecná lhůta je tři roky, ale například v daňové oblasti je deset let (odvozeno od délky promlčecí
lhůty).

V Maďarsku je doba pro uchovávání osobních údajů o zaměstnanci tři roky.

4.3 Osobní údaje v oblasti marketingu a zákaznických vztahů

Databáze zákazníků
I když právní předpisy podrobně neuvádějí, které údaje by měly být od zákazníků shromažďo-
vány pro plnění smlouvy mezi obchodníkem a zákazníkem, nesmějí takové informace přesa-
hovat rozsah, který je nezbytný pro identifikaci zákazníka a plnění smlouvy. Rozsah těchto
informací se může lišit v závislosti na povaze a typu služeb, které podnikatel poskytuje. Existují
nicméně typy smluv, ve kterých právní předpisy jasně určují rozsah požadovaných údajů.
Po uzavření smlouvy shromažďují podnikatelé osobní údaje zákazníků v souladu se zákonnými
ustanoveními o zpracování osobních údajů. Zároveň jsou vytvořeny databáze, které obsahují
údaje ze spotřebitelských smluv, zejména smlouvy o prodeji zboží, smlouvy o pronájmu, pojistné
smlouvy, smlouvy o vedení bankovního účtu, smlouvy o dodávkách vody, elektřiny nebo plynu,
stejně jako smlouvy o poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb.

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti
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Podnikatelé mohou především zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se smlouvami
uzavřenými se zákazníky za účelem plnění těchto smluv a za účelem nabídky svých výrobků
a služeb.

Zpracování údajů identifikujících smluvní strany je důležité především v době uzavírání nebo
plnění takové smlouvy. Základní informace zahrnují jméno, příjmení, adresu bydliště a větši-
nou číslo průkazu totožnosti a číslo PESEL (osobní identifikační číslo). Nicméně je důležité mít
vždy na paměti, že shromažďované osobní údaje musejí být pouze ty, které jsou nezbytné pro
plnění smlouvy. Nemělo by tedy docházet k jejich nadměrnému shromažďování.
Předpisy velmi často přímo vymezují, které údaje mohou být shromažďovány, například ve
vztahu k předplatitelům telekomunikačních služeb. Poskytovatel veřejně dostupných teleko-
munikačních služeb má nárok na zpracování následujících údajů o uživatelích, kteří jsou fyzic-
kými osobami: 1) jména a příjmení; 2) jména rodičů; 3) místo a datum narození; 4) adresa
trvalého bydliště; 5) číslo PESEL (osobní identifikační číslo – v případě občanů Polské republiky);
6) název, série a číslo dokumentů prokazující totožnost; v případě cizince, který není občanem
členského státu EU nebo Švýcarska, číslo pasu nebo residenční kartu; 7) osobní údaje obsažené
v dokumentech potvrzujících schopnost plnit závazky vůči poskytovateli veřejně dostupných
telekomunikačních služeb vyplývajících ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.
Kromě výše uvedených osobních údajů může poskytovatel veřejně dostupných telekomuni-
kačních služeb po získání uživatele, který je fyzickou osobou, zpracovat další údaje od tohoto
uživatele ve vztahu k poskytovaným službám; zejména daňové identifikační číslo NIP, číslo ban-
kovního účtu nebo číslo platební karty, korespondenční adresu uživatele, pokud se liší od adresy
jeho trvalého bydliště, stejně jako e-mailové adresy a kontaktní telefonní čísla.
Je důležité mít na paměti, že zpracování údajů za účelem plnění smlouvy si nevyžaduje souhlas
od zákazníka.

Rozsah osobních údajů nezbytných pro uzavření písemného smluvního vztahu mezi společností
a jejím klientem, stejně jako její plnění, je prakticky definován zodpovězením následujících jed-
noduchých otázek: kdo – komu, co a za kolik, kdy a jak. Uzavírání smluv je obecně vymezeno
občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem, případně zvláštními právními předpisy. Zákon
přesně nevymezuje rozsah osobních údajů nezbytných pro identifikaci smluvní strany u většiny
typů smluv. Při uzavírání smluv podle občanského zákoníku jsou však účastníci povinni dbát, aby
při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů. Základní
podmínkou pro předcházení sporům je nepochybně přesnost osobních údajů, zejména v pří-
padě písemných smluv. Pro účel identifikace klienta smluvní stranou jsou nejběžnější následu-
jící údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště a v případě potřeby i datum narození. Tento rozsah
je možno považovat za dostačující pro všechny typy písemných smluv, kromě smluv, kde zákon
vysloveně žádá uvedení rodných čísel, jako v případě pojistných smluv nebo smluv o poskytnutí
veřejně dostupných služeb elektronické komunikace. Pokud to výslovně nevyžaduje zákon, je
možné použít rodná čísla pouze se souhlasem jejich nositelů. Použití čísla občanského průkazu
nebo pasu pro identifikaci zákazníka však nemůže být v závislosti na typu smlouvy v některých
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případech posuzováno jako shromažďování údajů neodpovídajících stanovenému účelu. Tak je
tomu např. u smlouvy o ubytování, např. při vedení evidence hotelových hostů.
Je důležité vysvětlit, kdy je uvádění osobních údajů ve smlouvě klasifikováno jako zpracování
osobních údajů. Jednotlivou ad hoc uzavíranou smlouvu v její listinné formě ve smyslu přísluš-
ných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů za zpracování osobních údajů fyzické osoby
jako účastníka smluvního vztahu považovat nelze. Jestliže však jde o agendu smluv uzavíra-
ných se zákazníky systematicky např. při prodeji určitého zboží nebo poskytování určité služby,
jde o zpracování osobních údajů. Typ smlouvy má také dopad na úkony zpracování osobních
údajů klienta prováděné při plnění smlouvy. Například soubory osobních údajů ve spotřebitel-
ských smlouvách, zejména smlouvách o prodeji, o pronájmu, v pojistných smlouvách, předsta-
vují zpracování osobních údajů.
Pokud jsou osobní údaje klienta zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy v přiměřeném
rozsahu a pouze za účelem dodání a vyfakturování zboží nebo služeb, není souhlas subjektu
údajů nutný, v souladu s výjimkou uvedenou v čl. 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osob-
ních údajů.

Žádný doplňující komentář.

Marketingová činnost
Při nabízení zboží a služeb využívají podnikatelé marketingových prostředků, jako jsou marke-
tingové materiály rozesílané současným a potenciálním zákazníkům.
Přímý marketing v členských státech EU je upravován řadou předpisů. Zejména na posílání
marketingových materiálů běžnou poštou nebo elektronicky se vztahují různé principy.
Použití osobních údajů může být povoleno při splnění jistých podmínek bez předchozího
souhlasu zákazníka – v takovém případě, známém jako princip „opt-out“, musí mít zákazník
možnost odmítnout využívání služeb, které příslušná společnost nabízí (včetně marketingových
činností, které mu jsou adresovány) a může požadovat zastavení zpracování jeho osobních
údajů. V některých případech je takový souhlas nutný.
Přímý marketing provozovaný elektronickými prostředky musí splňovat požadavky týkající se
omezení posílání nevyžádané pošty (obchodní spamy). Zpravidla platí, že posílání obchodních
sdělení (např. reklam) přes internet by mělo být povoleno pouze s výslovným souhlasem
subjektu údajů (princip „opt-in“ – tedy dobrovolné využívání těchto služeb).

Zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů určuje, kdy mohou společnosti posílat
marketingové nabídky svým zákazníkům. Mohou tak činit:
1. bez jejich souhlasu – v případě nabízení vlastního zboží a služeb. Právní základ pro použití

osobních údajů je legální zájem správce (společnosti), uvedený v čl. 23 odst. 1 písm. 5 zákona
o ochraně osobních údajů. Podle tohoto ustanovení je legálním zájmem správce přímý
marketing vlastního zboží a služeb. Údaje za tímto účelem tedy mohou být použity za před
pokladu, že neporušují práva a svobody subjektu údajů.

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti
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2. s jejich souhlasem – v případě nabízení výrobků a služeb jiného subjektu. Neexistují žádné
právní předpisy, které by povolovaly zasílání marketingových nabídek jiného subjektu na
základě toho, že se jedná o legální zájem správce. Ani uzavření smlouvy o vzájemném
marketingu oběma subjekty nepředstavuje dostatečný důvod, aby mohlo být konstato-
váno, že zasílání marketingových nabídek spolupracující společnosti je legálním zájmem
správce.

Například pokud telekomunikační operátor, který uzavřel smlouvu o nabízení svých služeb
s bankou, by chtěl svým zákazníkům zaslat informace o výhodné bankovní půjče, musel by zís-
kat nejdříve jejich souhlas se zasíláním takových sdělení. Informace o výhodné půjčce je mar-
ketingovou informací banky, nikoli telefonního operátora. Telefonní operátor musí proto získat
souhlas svých zákazníků, aby jim mohl poslat marketingové nabídky banky.
V případě, že podnikatel zakoupil databázi za účelem nabízení svého vlastního zboží a služeb,
je povinen o tom nejdříve informovat subjekty údajů.
Podle článku 25 odst. 1 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů v případě,
že údaje nebyly získány od subjektu údajů, je správce povinen poskytnout subjektu údajů, a to
ihned po zaznamenání jeho osobních údajů, následující informace: adresu sídla společnosti
a její úplný název (v případě, že je správce fyzická osoba, tak adresu svého bydliště a své celé
jméno); účel a rozsah shromažďování osobních údajů, zejména o příjemcích údajů; zdroj údajů;
existenci práva subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu nepřes-
ných údajů. Správce údajů je povinen informovat také o právech vyplývajících z článku 32 odst.
1 bodů 7 a 8. Jde o právo na podání písemné žádosti o zablokování zpracování údajů vzhle-
dem ke zvláštní situaci (bod 7) a o právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
(bod 8). Splnění informační povinnosti je spojeno s tím, že jsou subjektu údajů poskytnuty
určité informace nezbytné k tomu, aby mohl využívat svých práv, např. výše uvedené právo
vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo stížnost na správce.
Nesplnění oznamovací povinnosti uvedené v článku 25 zákona je předmětem trestní odpo-
vědnosti, jelikož článek 54 zákona uvádí, že pokud neinformuje osoba, která je správcem údajů,
subjekt údajů o jeho právech nebo mu neposkytne informace o ustanoveních tohoto zákona,
které jsou osobě ku prospěchu, podléhá pokutě, částečnému omezení svobody nebo odnětí
svobody až na dobu jednoho roku. Rozhodnutí Vojvodského správního soudu z 22. ledna 2004
(č.j. 2665/2002) uvádí, že „společnost, která získala databázi osobních údajů od jiného správce
údajů, by měla informovat zákazníky, že je držitelem jejich osobních údajů, a ponechat jim čas
na vznesení námitky proti zpracování jejich osobních údajů pro marketingové účely. Nesplnění
této podmínky porušuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů“.
Subjekt údajů má možnost vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech,
kdy správce údajů zpracovává jeho osobní údaje pro marketingové účely podle čl. 23 odst.
1 bodu 5 zákona, který uvádí, že zpracování osobních údajů je povoleno, mimo jiné, pokud je
zpracování nezbytné pro účely legitimního zájmu správce údajů nebo příjemců údajů, pod pod-
mínkou, že takové zpracování neporušuje práva a svobody subjektu údajů.
V případě, že příslušná osoba proti zpracování vznesla námitku, měl by správce údajů ukončit
zpracování jejích osobních údajů. Podle článku 32 odst. 3 zákona je v případě, že subjekt údajů
vznesl námitku, další zpracování nepřípustné.
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Nicméně správci údajů je povoleno nadále zpracovávat jména a příjmení osob, stejně jako je-
jich adresy, sériová čísla jejich průkazů totožnosti nebo identifikační číslo PESEL, aby zabránil
opětovnému užití osobních údajů pro účely, proti kterým subjekt údajů vznesl svoji námitku.
Právo každé osoby podat námitku souvisí s odpovědností správce údajů aplikovat technická
a organizační opatření, která by umožnila okamžité zaznamenání takové námitky proti dalšímu
zpracování.
S ohledem na zasílání nevyžádané elektronické pošty podle ustanovení zákona o poskytování
služeb elektronickými prostředky, který upravuje povinnosti poskytovatelů služeb, kteří se
účastní poskytování elektronických služeb, a ochranu osobních údajů uživatelů elektronické
pošty, je zakázáno přenášet pomocí elektronické komunikace, zejména elektronickou poštou,
nevyžádaná obchodní sdělení adresovaná určenému příjemci (čl. 10 odst. 1 výše uvedeného zá-
kona). Obchodní informace podle článku 10 odst. 2 výše uvedeného zákona jsou považovány
za vyžádané, pokud příjemce souhlasil s jejich příjmem, zejména pokud za tímto účelem poskytl
svoji e-mailovou adresu. Článek 4 odst. 1 výše uvedeného zákona uvádí, že pokud zákon vyža-
duje předchozí souhlas příjemce, nesmí být tento souhlas domnělý nebo předpokládaný na zá-
kladě projevu vůle jiného obsahu a může být kdykoli opět zrušen. Článek 10 odst. 3 výše
uvedeného zákona nicméně uvádí, že přenos nevyžádaných obchodních informací je nekalou
obchodní praktikou ve smyslu zákona z 16. dubna 1993 o potlačování nekalé soutěže (sbírka
zákonů 2003, č. 153, položka 1503, ve znění pozdějších předpisů). V takových případech se
může osoba, které byla příslušná informace adresována, obrátit na obhájce pro ochranu
spotřebitele s jurisdikcí v jejím místě bydliště.

Podle české legislativy je Úřad pro ochranu osobních údajů oprávněn dohlížet nad dodržová-
ním § 10 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.). Problémem
je, že se zákon týká pouze subjektů, které podléhají českým zákonům, zatímco většina spamů
přichází ze zahraničí.
Výše uvedená ustanovení se nevztahují na přímé telefonní hovory. Podle zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, je zakázáno nabízet marketingové reklamy a jiné podobné
výrobky a služby osobám, které uvedly ve veřejných telefonních seznamech vydaných podle to-
hoto zákona, že si nepřejí být kontaktovány za účelem marketingu.

V Maďarsku je přímý marketing regulován řadou právních nástrojů. Různá pravidla platí pro
komunikaci poštou, elektronickou poštou a telefonem; přímý marketing prováděný poštou,
elektronickou poštou a telefonem. Je důležité věnovat pozornost tzv. internetovým společnos-
tem, které hrají na trhu důležitou roli. Není jasné, zda se maďarský zákon o ochraně osobních
údajů a svobodě informací vztahuje i na tyto společnosti.

4. Osobní údaje jako předmět podnikatelské činnosti
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ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODÍLEJÍCÍ SE
NA PROJEKTU

POLSKO

Generální inspektor pro ochranu osobních údajů

Generální inspektor pro ochranu osobních údajů je nezávislým kontrolním orgánem zřízeným
v roce 1998 s širokými pravomocemi v oblasti ochrany osobních údajů.
Do působnosti Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů spadá: dohled nad zajiš-
ťováním souladu zpracování osobních údajů se zákonem pro ochranu osobních údajů, vydávání
správních rozhodnutí a posuzování stížností souvisejících s prosazováním předpisů o ochraně
osobních údajů, vedení veřejného registru osobních údajů, vyjádření připomínek na návrhy
zákonů a nařízení, účast na práci mezinárodních organizací a institucí, které se podílejí na
ochraně osobních údajů, a v neposlední řadě na podporování a uskutečňování aktivit zaměře-
ných na zlepšení ochrany osobních údajů vydáváním propagačních materiálů a podnikáním
dalších vzdělávacích aktivit. Generální inspektor je oprávněn vydávat správní rozhodnutí a po-
suzovat stížnosti o implementaci předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontakt
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

T elefon: (+48 22) 860 70 81
Fax: (+48 22) 860 70 90
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
Webová stránka: www.giodo.gov.pl
Úřední hodiny: 8.00–16.00

pondělí–pátek
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ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů byl založen v červnu 2000 jako nezávislý kontrolní orgán
s řadou pravomocí. Posláním úřadu je zajistit, aby společnosti v soukromém sektoru a veřejné
orgány přijaly zásady ochrany osobních údajů, a usilovat o to, aby si jednotlivci byli vědomi
svých práv vyplývajících ze zákonů týkajících se ochrany osobních údajů. Úřad má řadu povin-
ností, od řešení stížností, kontrolní činnosti, poskytování konzultací a prosazování ochrany osob-
ních údajů až po vedení veřejného registru zpracování osobních údajů, vydávání souhlasu
k předávání osobních údajů do zahraničí nebo přípravu stanovisek ke konkrétním otázkám.
Aktivity Úřadu jsou upraveny zákonem o ochraně osobních údajů.
Úřad je respektovaným článkem legislativního procesu jako připomínkové místo. Vždy se za-
sazuje o uplatňování zásad ochrany osobních údajů v návrzích zákonů předkládaných vládou.
Úřad poskytuje odborné i laické veřejnosti rady a konzultace a vydává řadu právních výkladů
a užitečných publikací. Kromě pravidelného Věstníku, Informačního bulletinu a výroční zprávy,
mohou čtenáři těžit informace z řady informačních letáků a brožurek zaměřených na aktuální
témata. Tato příručka, která byla připravena ve spolupráci s polskými a maďarskými kolegy,
spadá právě do oblasti takové činnosti.

Kontakt
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz
Webová stránka: www.uoou.cz
Úřední hodiny: 7:30–6:15 pondělí–čtvrtek

7:30–15:00 pátek

Orgány pro ochranu osobních údajů podílející se na projektu
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MAĎARSKO

Úřad Komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Zákon LXIII z roku 1992 o ochraně osobních údajů a veřejném přístupu k údajům veřejného
zájmu (zákon DP&FOI) platný od 17. listopadu 1992 zakotvil vznik úřadu Komisaře pro ochranu
osobních údajů a svobody informací, který chrání práva a svobody v oblasti ochrany osobních
údajů a přístupu k informacím veřejného zájmu garantované Ústavou. Parlament jmenuje
Komisaře pro ochranu osobních údajů; instituce byla zřízena dne 30. června 1995.
Povinnosti a rozsah pravomocí Komisaře jsou uvedeny v zákoně DP&FOI a dalších zákonech.
Komisař pro ochranu osobních údajů dohlíží nad zajišťováním souladu s ustanoveními zákona
o ochraně osobních údajů; vyšetřuje podané zprávy (stížnosti) a nese odpovědnost za vedení
registru. Komisař pro ochranu osobních údajů usnadňuje jednotné vynucování zákonných po-
vinností v oblasti zpracování osobních údajů a zákonného přístupu k veřejným informacím; je
oprávněn vydávat obecná doporučení nebo doporučení určena konkrétním správcům. Komi-
sař vyjadřuje svůj názor ohledně osobních údajů zpřístupněných široké veřejnosti a ohledně
činnosti státních nebo místních veřejných orgánů a agentur a dalších orgánů, které vykonávají
veřejné úkony stanovené zákonem. Důležitým úkolem Komisaře je předkládat stanoviska k ná-
vrhům zákonů týkající se ochrany osobních údajů a svobody informací a předkládat doporučení
pro nové předpisy.
Komisař pro ochranu osobních údajů spolupracuje s orgány a osobami určenými zákonem,
které reprezentují Maďarsko ve společných kontrolních orgánech Evropské unie pro ochranu
osobních údajů.
Po zjištění jakéhokoli nezákonného zpracování osobních údajů upozorní zpracovatele, aby
takové zpracování ukončil. Pokud správce nebo zpracovatel neuposlechne, může Komisař pro
ochranu osobních údajů nařídit formou usnesení zablokování, vymazání nebo likvidaci nezá-
konně zpracovaných osobních údajů. Komisař může oznámit široké veřejnosti jakékoli nezá-
konné zpracování osobních údajů a může i identifikovat správce (zpracovatele) a zveřejnit, že
určitá instituce nepostupuje v souladu se zákonem.
Vedle zákonných povinností má Komisař na starosti publikační činnost a informování veřejnosti
o principech ochrany osobních údajů a o právu na svobodný přístup k informacím. To zahrnuje
spolupráci s místními a národními médii, zveřejňování legislativy, propagaci služeb Komisaře
a podporu vývoje vzdělávání a výzkumu v dané oblasti. Tato příručka, připravená ve spolupráci
s polskými a českými partnery, je příkladem takové činnosti.

Kontakt
Adresa: 1051 Budapest, Nádor str. 22.
Pošta: 1387 Budapest Po. box. 40
Telefon: (+36 1) 475 7100
Fax: (+36 1) 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu
Webová stránka: www.adatvedelmibiztos.hu
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Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele.
Přeloženo z anglického vydání Selected data protection issues. Guide for entrepreneurs
připraveného společně polským Úřadem Generálního inspektora pro ochranu osobních
údajů, českým Úřadem pro ochranu osobních údajů a maďarským Úřadem Komisaře pro
ochranu osobních údajů a svobodu informací v rámci Projektu partnerství Leonardo da Vinci
„Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi podnikateli působícími v EU“.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Internetová adresa: www.uoou.cz

Tisk: TRIBUN EU, s. r. o.
Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova univerzita, 2011
ISBN 978-80-210-5572-8

Vychází také v maďarské a polské verzi.



Tato publikace je výsledkem projektu Partnerství Leonardo da Vinci „Zvýšení
povědomí o ochraně údajů mezi podnikateli působícími v EU“ financovaného
s podporou Evropské komise z Programu celoživotního učení.

Příručka vznikla ve spolupráci odborníků tří dozorových orgánů pro ochranu dat:
– Úřad generálního inspektora pro ochranu osobních údajů, Polsko
– Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká republika
– Úřad Komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, Maďarsko

Tato publikace vyjadřuje pouze názory autorů a Evropská komise nemůže nést
žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem bude se zde obsaženými informa-
cemi dále zacházeno.

Elektronická verze této publikace je k volnému stažení pro nekomerční účely na
webových stránkách výše uvedených úřadů.


