
 
 
Je třeba znát svá práva 
 
Úmluva o Europolu, kterou se zřizuje Europol a Společný kontrolní orgán (Joint Supervisory Body, JSB), 
obsahuje ustanovení, týkající se práv jednotlivců a ochrany osobních údajů, jež Europol shromažďuje a 
analyzuje. Společný kontrolní orgán dohlíží na veškeré činnosti Europolu s cílem zajistit, aby při ukládání, 
zpracování a používání údajů nedocházelo k porušování práv jednotlivců. Společný kontrolní orgán uveřejňuje 
tento Ieták s cílem informovat Vás o Europolu, jeho činnostech a o Vašich právech. 
 
Co je Europol? 
 
Europol je organizace EU činná v oblasti prosazování práva. Jejím cílem je zlepšovat účinnost spolupráce mezi 
příslušnými orgány členských států při boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti, kam patří: 
 

• obchodování s drogami; 
• nezákonné přistěhovalecké sítě; 
• terorismus; 
• padělání peněz (eura) a jiných platebních prostředků; 
• obchod s lidmi, včetně dětské pornografie; 
• nezákonný obchod s vozidly; a 
• praní špinavých peněz. 
 

Europol je podpůrnou službou pro orgány činné v oblasti prosazování práva v jednotlivých členských státech. V 
souvislosti s výše uvedenou trestnou činností Europol shromažďuje a analyzuje osobní informace o jednotlivcích 
pocházející od policejních orgánů ve všech členských státech. 
 
Europol nedisponuje žádnou výkonnou pravomocí a jeho úředníci nemohou zatknout podezřelé, nebo jednat bez 
souhlasu národních orgánů. Avšak pomoc, kterou Europol poskytuje, spočívá v nástrojích, které mohou přispět 
k opatřením realizovaným příslušnými národními orgány. Mezi tyto nástroje patří: 
 

• rychlá výměna informací; 
• pokročilé zpravodajské analýzy; 
• odborné znalosti a výcvik. 

 
Jaká jsou Vaše práva?  
 
Právo na informace 
 

• Máte právo na přístup k jakýmkoli informacím, které o Vás EuropoI případně získá, nebo můžete       
   požádat, aby byly tyto informace zkontrolovány. Tato služba je bezplatná. 
• Europol musí Vaši žádost plně vyřídit do tří měsíců. 
• EuropoI však může žádost o přístup k osobním údajům odepřít, pokud je to nezbytné pro: 
 

- řádné plnění úkolů EuropoIu; 
- ochranu bezpečnosti členských států a veřejného pořádku nebo pro prevenci trestné činnosti;     
  nebo   
- ochranu práv a svobod třetích osob. 
 

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím Europolu, můžete se odvolat ke Společnému kontrolnímu orgánu. Se 
stížností se na Společný kontrolní orgán můžete obrátit i v případě, že Europol neodpověděl na Vaši žádost do tří 
měsíců.   
 
 
 



Právo na opravu nebo vymazání 
 
Rovněž máte právo požádat EuropoI o opravu a vymazání nesprávných informací, které se Vás týkají. V případě, 
že nesouhlasíte s rozhodnutím Europolu, nebo v případě, že neobdržíte odpověď do tří měsíců, můžete se obrátit 
na Společný kontrolní orgán. 
 
Jiná práva 
 
Máte právo požádat svůj vnitrostátní úřad na ochranu osobních údajů, aby zkontroIovaI, zda přísIušný orgán ve 
Vašem členském státě poskytoval Europolu osobní informace o Vás zákonným způsobem. Orgán na ochranu 
osobních údajů můžete rovněž požádat, aby zkontroIovaI, zda příslušný orgán zákonným způsobem konzultoval 
Europol v souvislosti s Vašimi osobními údaji. 
  
Máte právo požádat Společný kontroIní orgán, aby zabezpečil, že způsob, kterým byly Vaše osobní údaje 
získány, uloženy a zpracovány EuropoIem, je zákonný a správný.  
 
Jak požádat o přístup k informacím? 
 
Je třeba se obrátit na příslušný orgán v kterémkoli členském státě. Váš příslušný vnitrostátní úřad je: 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
Česká republika 
Tel.: +420 234 665 111 
E-mail: posta@uoou.cz 
Internetová stránka: www.uoou.cz 
 
Svou žádost můžete napsat v jakémkoli jazyce EU. Vnitrostátní úřad následně zašle Vaši žádost Europolu. 
 
Lze se proti rozhodnutí Europolu odvolat? 
 
Ano. Za řešení odvolání je odpovědný odvolací výbor Společného kontrolního orgánu. 
Na Společný kontroIní orgán je třeba se obrátit do tří měsíců od chvíle, kdy obdržíte odpověď od EuropoIu. Pokud 
jste žádali o přístup k informacím anebo o kontroIu, opravu nebo vymazání informací před více než třemi měsíci a 
ještě jste neobdrželi od EuropoIu odpověď, můžete se v této věci rovněž odvoIat na Společný kontroIní orgán. 
 
V dopise adresovaném Společnému kontroInímu orgánu je třeba: 
 

• popsat stížnost, jasně uvést, kdo jste, na co si stěžujete a z jakého důvodu; 
• poskytnout jakékoIi podpůrné dokumenty, jako je kopie Vaší žádosti o přístup k informacím a veškerých    
  dopisů, které jste případně obdrželi od Europolu; a 
• prokázat totožnost, například kopií svého pasu. 

 
Jakmile bude Vaše stížnost Společnému kontroInímu orgánu doručena, bude Vám do čtyř dnů zasláno potvrzení 
o jejím přijetí a poskytnuty všeobecné informace o odvolacím řízení. Svou žádost můžete kdykoli stáhnout. 
Rozhodnutí odvoIacího výboru jsou konečná. 
 
Europol 
PO Box 908 50 
2509 LW Haag 
Nizozemsko 
Internetová stránka: www.europol.europa.eu 
 
Sekretariát Společného kontrolního orgánu 
Rue de Ia Loi 175 
B-1048 Brusel 
Belgie 
E-mail: secretariat.jsb@consilium.europa.eu 
Internetová stránka: http://europoljsb.consilium.europa.eu 


