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Shrnutí 
 
Toto stanovisko a jeho přílohy (často kladené otázky a vzorová sdělení) jsou určeny 
cestovním kancelářím, leteckým společnostem a dalším organizacím poskytujícím 
přepravní služby cestujícím leteckých spojů do USA a z USA. Toto stanovisko a jeho 
přílohy aktualizují a nahrazují předchozí stanovisko ze dne 30. září 2004 (WP97). 
 
Současný právní rámec pro předávání informací PNR orgánům USA vychází z dohody 
z července 2007.  
 
Cestovní kanceláře, letecké společnosti a další organizace mají i nadále povinnost 
informovat cestující o zpracovávání jejich osobních údajů a toto stanovisko má za cíl 
vyjasnit, kdo, kdy a jakým způsobem je povinen jim tyto informace podávat.  
 
Informace mají být podány cestujícím v okamžiku souhlasu s koupí letenky a jejího 
potvrzení. 
 
V tomto stanovisku pracovní skupina radí, jakým způsobem mají být tyto informace 
sdělovány telefonicky, osobně a prostřednictvím internetu. 
 
Pracovní skupina zřízená podle článku 29 vytvořila vzorová informační sdělení (přílohy 
k tomuto stanovisku), aby organizacím sdělování těchto informací usnadnila a aby 
zajistila, že budou dané informace podávány jednotným způsobem v celé Evropské unii. 
 
Stručné a velmi stručné informační sdělení podávají cestujícím souhrnnou informaci o 
předávání jejich údajů orgánům USA a poučí je, jak a kde naleznou další informace.  
 
Delší verze sdělení má podobu často kladených otázek a nabízí více podrobností o 
postupu předávání a zpracování informací. Podrobněji osvětluje pojem „osobní údaje 
cestujících“ a poté se zaměřuje na údaje PNR. Kromě toho obsahuje hypertextové odkazy 
na stávající dohodu a další relevantní dokumenty. 
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Stanovisko č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence 
cestujících (PNR) orgánům Spojených států 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

zřízená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 19951, 

s ohledem na článek 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a) a odst. 3 této směrnice, 

s ohledem na svůj jednací řád, a zejména na články 12 a 14 uvedeného jednacího řádu, 

přijala toto stanovisko: 

ÚVOD 
Po útocích ze dne 11. září 2001 přijaly Spojené státy řadu zákonů a nařízení, které 
požadují, aby letecké společnosti nabízející lety na jejich území předávaly orgánům 
veřejné správy USA osobní údaje o cestujících a členech posádek letadel směřujících do 
Spojených států, vypravených ze Spojených států nebo přelétávajících území USA. 
Orgány USA uložily leteckým společnostem zejména povinnost poskytovat Ministerstvu 
vnitřní bezpečnosti Spojených států (Department of Homeland Security – DHS) 
elektronický přístup k osobním údajům cestujících obsaženým ve jmenné evidenci 
cestujících (PNR) ohledně letů do USA a z USA, jakož i přeletů území Spojených států. 
Leteckým společnostem, které těmto žádostem nevyhoví, hrozí vysoké pokuty a mohou 
dokonce ztratit práva k přistávání na území USA, případně může docházet ke zdržením 
při odbavování jejich cestujících po příletu do Spojených států. 

Evropský právní rámec umožňující leteckým společnostem předávat PNR cestujících byl 
vytvořen rozhodnutím Evropské komise ze dne 14. května 2004 a byl doplněn 
mezinárodní dohodou uzavřenou dne 28. května 2004 mezi Evropskou unií a Spojenými 
státy americkými. Po zrušení těchto dvou nástrojů Evropským soudním dvorem v roce 
2006 byl uvedený rámec nahrazen nejprve prozatímní dohodou mezi Evropskou unií a 
Spojenými státy americkými ze dne 16. října 2006 a poté navazující dohodou podepsanou 
Evropskou unií dne 23. července 2007 a Spojenými státy dne 26. července 20072.  

Účelem mezinárodní dohody není derogovat nebo novelizovat zákonné předpisy 
Evropské unie či jejích členských států. Zejména články 10 a 11 směrnice ukládají 
členským státům povinnost zajistit, aby správce údajů informoval subjekty, jichž se dané 
údaje týkají, o zamýšleném zpracování údajů. Povinnost správce informovat subjekty 

                                                 
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31, k nahlédnutí na této internetové adrese: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm. 
2  Do všech dokumentů lze nahlédnout na internetové adrese: 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/lawreport/index_en.htm 
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údajů je tudíž stanovena vnitrostátními předpisy, jež byly přijaty na základě uvedené 
směrnice. Pracovní skupina si je vědoma, že povinnost informovat subjekty údajů mají 
správci údajů a že tato povinnost musí být splněna v souladu s vnitrostátním právem 
státu, jímž se tito správci řídí.  

Jelikož se žádosti USA o předávání údajů PNR dotýkají obdobným způsobem všech 
leteckých společností, má pracovní skupina za to, že existuje skutečná potřeba sladění 
postupu ohledně obsahu informací, jež mají být podávány cestujícím, i času a způsobu 
předávání těchto informací. Za tímto účelem se pracovní skupina ve svém stanovisku ze 
dne 30. září 2004 (WP 97) shodla na formátu standardních informačních oznámení, která 
mají sloužit jako vodítko ohledně informací, jež mají být podávány cestujícím leteckých 
spojů mezi EU a USA. 

Pracovní skupina se domnívá, že je nyní žádoucí opět projednat záležitost informací 
podávaných cestujícím, a to ze dvou důvodů. Za prvé je nutné aktualizovat formát sdělení 
cestujícím z roku 2004 tak, aby odpovídal změnám, k nimž došlo od jeho vytvoření. Za 
druhé letecké společnosti, cestovní kanceláře a počítačové rezervační systémy dosud 
neinformují jednotným a uspokojivým způsobem cestující transatlantických leteckých 
spojů o shromažďování a předávání jejich PNR. K řešení situace pracovní skupina ve 
svém stanovisku nabízí rovněž vodítko ohledně způsobu, jímž mají být tyto informace 
podávány. 

KDO BY MĚL TYTO INFORMACE PODÁVAT? 
Podle směrnice má informační povinnost správce údajů. V případě PNR se může jednat o 
jednu nebo několik leteckých společností. Povinnost informovat cestující mají rovněž 
cestovní kanceláře a počítačové rezervační systémy; to je blíže osvětleno v dalším textu. 

Letecké společnosti 
Údaje o cestujících jsou shromažďovány a zpracovávány proto, aby mohly letecké 
společnosti dostát své povinnosti dopravit cestující na místo určení. Letecká společnost 
určuje, proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány a v tomto smyslu je správcem údajů. 
Pracovní skupina proto zastává názor, že informace mají být podávány především 
leteckou společností prodávající letenku. 

Zvláštní případ nastane, jestliže se na sdíleném kódu podílí několik leteckých společností; 
je-li letenka zakoupena u jedné společnosti, ale let na dané lince ve skutečnosti provozuje 
společnost jiná. V uvedeném případě má pracovní skupina za to, že z hlediska ochrany 
údajů lze leteckou společnost, která provedla rezervaci a prodala letenku, považovat za 
subjekt, který určuje, proč a jak jsou dané údaje zpracovávány. Tato společnost by měla 
být považována za správce údajů, a mít tudíž povinnost informovat cestujícího. 

Cestovní kanceláře 
Podle obchodního práva členských států neplatí ve všech případech domněnka, že 
cestovní kanceláře vystupují jako zástupci evropských leteckých společností, ale spíše 
jsou považovány za zprostředkovatele mezi cestujícím a leteckou společností. Tato 
zprostředkovatelská činnost však v každém případě vyžaduje, aby byly cestujícím podány 
přesné, jasné a úplné informace o smluvních podmínkách. To zahrnuje informace o 
zpracovávání údajů o cestujících orgány Spojených států. Za účelem uplatnění právních 
pravidel o ochraně osobních údajů by měl správce údajů tyto informace poskytnout před 
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koupí letenky. V případě, že je letenka zakoupena od cestovní kanceláře, má povinnost 
informovat cestující tato kancelář, neboť jedná jménem letecké společnosti, a musí tudíž 
zajistit, aby letecká společnost splnila svou povinnost. Pracovní skupina má tedy za to, že 
by informace měly být podávány cestovní kanceláří v případech, kdy byla letenka 
zakoupena jejím prostřednictvím. 

Počítačové rezervační systémy  
V zásadě není možné, aby si cestující rezervoval letenku přímo prostřednictvím 
počítačových rezervačních systémů (Computer Reservation Systems – CRS), například 
systému Amadeus. Pokud se tak však stane, logický postup vyložený výše se 
v souvislosti s povinností cestovních kanceláří uplatní i v případě počítačových 
rezervačních systémů. Měla by se tudíž na ně vztahovat povinnost informovat cestující, 
kteří si rezervují letenku jejich prostřednictvím, o shromažďování a předávání údajů 
PNR. 

V JAKÉM OKAMŽIKU BY MĚLY BÝT INFORMACE PODÁVÁNY? 
Pracovní skupina se domnívá, že informace by měly být cestujícím podány nejpozději 
k okamžiku, kdy projeví souhlas s koupí letenky. 

To je v souladu s obecnou zásadou vytyčenou v článku 6 směrnice, podle níž je údaje 
nutno zpracovávat řádně a v souladu s právem. Na tento požadavek řádnosti a zákonnosti 
se odvolávají články 10 a 11 hovořící o informaci nezbytné „pro zajištění řádného 
zpracování údajů vůči subjektu údajů s ohledem na zvláštní okolnosti, za kterých jsou 
údaje [shromažďovány nebo zpracovávány].“ 

Třebaže se předávání údajů PNR v praxi stalo podmínkou pro vycestování do Spojených 
států, cestující znají význam tohoto předávání pouze v souvislosti se zpracováním jejich 
osobních údajů, a to jen v případě, je-li jim tato informace podána před zakoupením 
letenky. Skutečnost, že tyto údaje budou předány orgánům USA, použity, zpřístupněny za 
jiným než původním účelem a uchovávány po dlouhou dobu, je relevantním prvkem 
smlouvy o letecké přepravě, zejména proto, že v jejím důsledku dochází k zásahu do 
základního práva cestujících na soukromí. Předchozí upozornění cestujících na tuto 
skutečnost před uzavřením smlouvy vychází rovněž z obecné zásady dobré víry při 
uzavírání smlouvy. 

Navíc by tyto informace měly být podány i po koupi letenky, například tak, že budou 
obsaženy ve zprávě o potvrzení rezervace letu nebo na letáku přiloženém k vydané 
letence. To je nutné, aby se zajistilo, že cestující obdrží tyto informace v případech, kdy 
byla rezervace provedena třetí osobou jejich jménem (například sekretářem/sekretářkou). 

JAKÉ INFORMACE BY MĚLY BÝT PODÁVÁNY? 
Podávané informace by měly v souladu s články 10 a 11 směrnice obsahovat totožnost 
správce údajů, důvod zpracovávání a jakékoli další údaje „[…] v míře, v jaké jsou tyto 
doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů vůči subjektu 
údajů s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje shromažďovány“. 
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Za určení obsahu informací odpovídají, stejně jako za splnění informační povinnosti, 
především letecké společnosti jakožto správci údajů, aniž by tím byla dotčena vnitrostátní 
právní úprava, která provádí články 10 a 11 směrnice, jakož i pravomoci svěřené 
orgánům dozoru nad ochranou údajů k doladění podmínek informační povinnosti. 

Pro sjednocení přístupu na celoevropské bázi však pracovní skupina vypracovala vzorová 
informační sdělení cestujícím obsažená v přílohách k tomuto stanovisku3. Tato sdělení 
představují vodítko pro letecké společnosti ohledně informací, které mají podávat 
cestujícím v souladu s povinnostmi uloženými vnitrostátními právními předpisy 
provádějícími uvedenou směrnici.  

Informační sdělení cestujícím jsou k dispozici ve třech verzích. 

Úkolem stručné verze (příloha 1) je informovat cestující o skutečnosti, že jsou údaje 
předávány orgánům USA, a nabídnout jim možnost dozvědět se více o podmínkách 
zpracovávání těchto údajů.  

Delší verze (příloha 2) má podobu často kladených otázek (FAQ) a obsahuje více 
podrobností o podmínkách zpracovávání. Tato verze by mohla být používána 
v případech, kdy jsou rezervace prováděny prostřednictvím internetu nebo v kanceláři 
(přímo u letecké společnosti nebo v cestovní kanceláři). Pro případ, že se cestující chtějí 
dozvědět více o předávání svých osobních údajů orgánům USA, obsahuje toto sdělení 
hypertextový odkaz na mezinárodní dohodu. Obsahuje rovněž radu spojit se s leteckou 
společností k získání obecnějších informací o tom, jak je s jejich osobními údaji 
nakládáno. 

Velmi stručná verze (příloha 3) má sloužit telefonickému prodeji a lze ji vytisknout přímo 
na letenku. 

Obsah těchto sdělení byl stanoven na základě informací, které pracovní skupině a 
Evropské komisi poskytly orgány USA, a vychází zejména z dohody mezi EU a USA 
uzavřené v červenci 2007. Cílem sdělení je tudíž podat co nejpřesnější a nejucelenější 
přehled zpracovávání údajů PNR orgány Spojených států. Může ovšem vyvstat nutnost 
tato sdělení následně aktualizovat na základě změny informací poskytnutých orgány USA 
pracovní skupině a Evropské komisi o způsobu, jímž tyto orgány PNR zpracovávají. 
Existence těchto vzorových sdělení nezbavuje leteckou společnost povinnosti poskytnout 
cestujícím přesnější a úplnější informace, pokud takové informace mají. 

JAKÝM ZPŮSOBEM BY MĚLY BÝT INFORMACE PODÁVÁNY? 
Rozhodnutí o tom, jakým způsobem se informace podávají, činí subjekty, které mají 
informační povinnost, čili letecké společnosti a cestovní kanceláře. V každém případě 
musí být informace podány tak, aby si byli cestující plně vědomi skutečnosti, že jsou 
jejich údaje PNR shromažďovány a dále předávány. 

Pracovní skupina předkládá tyto pokyny s cílem napomoci plnění požadavků 
vnitrostátních právních předpisů. 

                                                 
3  Revidováno a aktualizováno dne 24. června 2008. 
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Je-li rezervace provedena v cestovní kanceláři 
Cestovní kanceláře by měly cestujícím poskytnout v tištěné podobě přinejmenším stručné 
informační sdělení. Pokud si cestující vyžádají podrobnější informace o předávání PNR, 
měly by jim cestovní kanceláře poskytnout výtisk delšího informačního sdělení 
cestujícím. 

Je-li rezervace provedena telefonicky 
Cestujícím by měla být přečtena velmi stručná verze informačního sdělení (příloha 3). 
Pokud si vyžádají podrobnější informace, letecká společnost, cestovní kancelář nebo jiná 
organizace by jim měly sdělit, na jakých internetových stránkách cestující naleznou delší 
verzi, nebo jak získat tištěnou podobu této delší verze. 

Je-li rezervace provedena prostřednictvím internetu 
V tomto případě se nabízí řada možností. Stručné sdělení by mělo být cestujícím 
prezentováno automaticky, aniž by je museli hledat. To lze provést umístěním tohoto 
sdělení v záhlaví internetové stránky, jejíž pomocí jsou získávány osobní údaje 
cestujících, nebo jiným vhodným způsobem, například tak, že se na této stránce otevírají 
informační okénka. Umístěním tohoto sdělení na stránce, která se otevře pouze tehdy, 
jestliže cestující provede nějaký volní úkon (například klepnutí na hypertextový odkaz na 
webové stránce), nebo jeho zařazením do obecného oddílu pojednávajícího o ochraně 
osobních údajů by požadavky vnitrostátních právních předpisů o ochraně osobních údajů 
nebyly splněny. 

Právní upozornění v delší verzi si cestující může naopak vyvolat určitým úkonem, 
například klepnutím na hypertextový odkaz. Tento hypertextový odkaz by měl být 
obsažen ve stručném sdělení. Konečně by na internetové stránce mělo být právní 
upozornění umístěno tak, aby bylo viditelné i dostupné zcela stejně jako obecné přepravní 
a prodejní podmínky. 

V souladu s ustanoveními čl. 30 odst. 1 písm. a) směrnice a s cílem přispět k jednotnému 
uplatňování vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů přijatých k provedení 
směrnice budou vnitrostátní orgány dozoru nad ochranou údajů užívání těchto sdělení 
cestujícím podporovat. Budou rovněž dohlížet na to, aby letecké společnosti, cestovní 
kanceláře a počítačové rezervační systémy dodržovaly svou povinnost informovat 
cestující transatlantických letů o shromažďování a zpracovávání jejich údajů PNR. 

V Bruselu dne 15. února 2007. 
Za pracovní skupinu 
předseda 
Peter Schaar 
 
Revidováno a aktualizováno  
v Bruselu dne 24. června 2008. 
Za pracovní skupinu 
předseda 
Alex Türk 
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PŘÍLOHA 14 

Stručné informační sdělení pro cestující spojů mezi Evropskou unií a 
Spojenými státy americkými 
 
V souladu s mezinárodní dohodou uzavřenou mezi Evropskou unií a Spojenými státy 
americkými předává/předávají [název letecké společnosti] Ministerstvu vnitřní 
bezpečnosti Spojených států (Department of Homeland Security – DHS) určité osobní 
údaje cestujících spojů mezi Evropskou unií a Spojenými státy obsažené ve jmenné 
evidenci cestujících (PNR). 

Orgány USA využívají tyto údaje pro účely předcházení a potírání terorismu a jiných 
závažných trestných činů nadnárodní povahy. Tyto a jiné údaje mohou být použity též 
k porovnání se seznamy cestujících, kteří zavdávají příčinu k obavám ohledně 
bezpečnosti leteckého provozu.  

Tyto údaje budou uchovávány po dobu patnácti let a mohou být předávány dalším 
orgánům. Údaje vztahující se ke konkrétnímu případu nebo vyšetřování lze uchovávat 
déle, dokud případ nebo vyšetřování nejsou zarchivovány. 

Více informací můžete na požádání získat u své letecké společnosti či cestovní kanceláře 
[letecká společnost nebo cestovní kancelář pak může poskytnout informace obsažené 
v delší verzi], nebo můžete nahlédnout do často kladených otázek (FAQ) přijatých 
pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 v jejím stanovisku č. 132 (příloha 2) 
[hypertextový odkaz na stanovisko pracovní skupiny č. 132].  
 

                                                 
4  Revidovaná a aktualizovaná dne 24. června 2008. 
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PŘÍLOHA 25 

Často kladené otázky týkající se předávání osobních údajů cestujících 
leteckých spojů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými 
orgánům Spojených států 

1. Jaké osobní údaje cestujících budou orgánům Spojených států předávány? 

Zákony Spojených států vyžadují, aby letecké společnosti provozující letecké spoje na 
území nebo z území Spojených států (USA), nebo spoje, při nichž dochází k tranzitu přes 
území USA, předávaly Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Department of 
Homeland Security – DHS) určité osobní údaje cestujících s cílem zvýšit bezpečnost 
letecké dopravy i bezpečnost Spojených států tím, že budou předem vyhodnocena rizika, 
jež mohou tito cestující představovat. Osobní údaje cestujících spadají do dvou kategorií: 

 Osobní údaje obsažené ve jmenné evidenci cestujících (Passenger Name Record – 
PNR): tyto údaje obsahují nejrůznější informace podané při rezervaci letenky nebo 
uchovávané leteckými společnostmi nebo cestovními kancelářemi, například jméno 
cestujícího, kontaktní údaje, podrobnosti itineráře (ku příkladu datum letu, výchozí a 
cílové letiště, číslo sedadla a počet zavazadel) a podrobnosti této rezervace (například 
název cestovní kanceláře, informace o platbě, objednání jídla nebo rezervace 
invalidního vozíku), popřípadě další informace (například účast v programu častých 
letů); 

 Systém předběžné kontroly cestujících (Advanced Passenger Information – API): tato 
část obsahující převážně informace uvedené v cestovním pasu je často získávána při 
odbavení cestujícího. Tyto informace jsou předávány před příchodem cestujícího 
k orgánům pohraniční kontroly. Jsou užívány i ke zjišťování, zda se cestující nachází 
na seznamu osob, jež podle podezření uvedených orgánů představují hrozbu pro 
bezpečnost leteckého provozu. 

Tyto často kladené otázky se týkají především údajů PNR, neboť tento předmět je 
upraven v souladu s mezinárodní dohodou uzavřenou dne 26. července 2007 mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Evropská unie zajistí, aby letečtí dopravci 
plnili tyto povinnosti. [Název letecké společnosti] musí tyto požadavky splňovat. 

Podrobnější výklad způsobu, jakým DHS nakládá s údaji jmenné evidence cestujících 
(PNR) shromážděnými od cestujících leteckých spojů mezi Evropskou unií a USA, 
naleznete v mezinárodní dohodě a doprovodném dopise DHS zveřejněných v Úředním 
věstníku Evropské unie L 204 ze dne 4. srpna 2007, k nahlédnutí zde.   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_204/l_20420070804cs00180025.pdf  

2. Proč jsou údaje, které o mně byly zaneseny do jmenné evidence cestujících, 
předávány Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států před přicestováním do 
USA nebo vycestováním z USA, popřípadě před tranzitem jejich územím? 

DHS používá PNR pro lety mezi Evropskou unií a Spojenými státy pro účely prevence a 
potírání: 

• terorismu a související trestné činnosti; 

                                                 
5  Revidovaná a aktualizovaná dne 24. června 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_204/l_20420070804cs00180025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_204/l_20420070804cs00180025.pdf
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• jiných závažných trestných činů nadnárodní povahy včetně organizované trestné 
činnosti a 

• pokusů vyhnout se zatčení nebo vzetí do vazby pro podezření ze spáchání výše 
zmíněných trestných činů. 

PNR lze v případě nutnosti využít k ochraně životně důležitých zájmů fyzických osob, 
nebo v rámci případného trestního řízení nebo v jiných případech stanovených zákonem. 

3. Na jakém právním základě jsou údaje PNR předávány? 

Podle zákona (oddíl 49, United States Code, odstavec 44909(c)(3)) a jeho (prozatímních) 
prováděcích předpisů (oddíl 19, Code of Federal Regulations, odstavec 122.49b) musí 
každý letecký dopravce, který provozuje mezinárodní leteckou přepravu cestujících do 
Spojených států nebo ze Spojených států, poskytnout DHS údaje PNR v rozsahu, v němž 
jsou shromažďovány a obsaženy v počítačových rezervačních či odbavovacích 
systémech leteckých dopravců. 

V dopise ze dne 26. července 2007 DHS vysvětluje způsob, jakým údaje PNR 
shromažďuje, používá a uchovává.  
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_204/l_20420070804cs00180025.pdf) 

Tyto podmínky se týkají zejména:  

• účelu, k němuž se PNR používá;  
• sdílení údajů PNR s jinými stranami; 
• druhu shromažďovaných informací;  
• způsobu, jímž můžete nahlédnout do svých údajů a podat stížnost; 
• vymáhání;  
• oficiálního oznámení určeného cestující veřejnosti; 
• doby uchovávání údajů;  
• předávání údajů PNR; 
• vzájemnosti a 
• přezkumu dohody. 
 

Na základě těchto záruk DHS uzavřely Evropská unie a Spojené státy mezinárodní 
dohodu podepsanou v červenci 2007 a Evropská unie nyní zajistí, aby letečtí dopravci 
zpřístupnili údaje PNR, tak jak to DHS vyžaduje. 

4. Jsou mezi předávanými údaji PNR obsaženy i citlivé údaje? 

PNR mohou v průběhu předávání DHS obsahovat i určité údaje označené jako „citlivé“. 
Tyto citlivé údaje PNR by mohly obsahovat i určité informace prozrazující rasový či 
etnický původ cestujícího, jeho politické názory, náboženské vyznání, zdravotní stav či 
sexuální orientaci. DHS se zaručilo, že nebude používat žádné citlivé údaje PNR, které 
obdrží, a instalovalo automatický filtrační program, aby se v zásadě použití citlivých 
údajů PNR zamezilo. 

Ve výjimečných případech však lze citlivé údaje PNR použít, např. při ohrožení života či 
je-li fyzická osoba vystavena vážnému nebezpečí. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_204/l_20420070804cs00180025.pdf
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5. Budou údaje PNR o mé osobě předávány dalším orgánům? 

DHS může údaje PNR sdílet s dalšími vládními orgány USA s působností v oblasti boje 
proti terorismu, vymáhání práva nebo veřejné bezpečnosti, za účelem prevence a boje 
proti terorismu a nadnárodní organizované trestné činnosti a dále z důvodu veřejné 
bezpečnosti (včetně hrozeb, letů, fyzických osob a sledovaných tras).  

DHS může sdílet údaje PNR s vládními orgány třetích zemí, avšak pouze po posouzení 
jejich zamýšleného použití a schopnosti tyto informace chránit. Kromě mimořádných 
okolností každá výměna údajů vyžaduje, aby byla zahrnuta opatření na ochranu údajů, 
jež jsou srovnatelná s opatřeními stanovenými v mezinárodní dohodě mezi EU a USA.  

6. Jak dlouho bude Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států údaje PNR o mé 
osobě uchovávat? 

DHS uchovává údaje PNR po dobu patnácti let. Údaje vztahující se ke konkrétnímu 
případu nebo vyšetřování lze uchovávat déle, dokud případ nebo vyšetřování nejsou 
zarchivovány.  

DHS uchovává záznam o přístupu k jakýmkoli citlivým údajům PNR a do 30 dnů po 
splnění účelu, za nímž byly získány, tyto údaje vymaže, pokud zákon nevyžaduje jejich 
uchování po delší dobu. DHS oznámí Evropské komisi (DG JLS), zpravidla do 48 hodin, 
že získalo k citlivým údajům přístup. 

7. Mohu si vyžádat opis údajů PNR, které o mně Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 
Spojených států shromáždilo, a mohu požadovat opravu svých údajů v jmenné evidenci 
cestujících? 

Každý cestující bez ohledu na státní příslušnost či zemi pobytu může požadovat 
informace o svých údajích PNR a požadovat opravu nesprávných údajů. 

Informace o politikách DHS týkajících se přístupu k záznamům a osobním údajům 
naleznete na internetové stránce http://www.dhs.gov/xfoia/editorial_0579.shtm. Více 
informací Vám poskytne Úřad pro ochranu soukromí DHS, program FOIA (Freedom of 
Information Act – zákon o svobodném přístupu k informacím): 

FOIA  
The Privacy Office 
U.S. Department of Homeland Security 
245 Murray Drive SW 
STOP-0550 
Washington, DC 20528-0550 
Bezplatné tel. číslo: +1-866-431-0486 
Tel.: +1-703-235-0790 
Fax: +1-703-235-0443 
E-mail: foia@dhs.gov   

Politiky DHS týkající se nápravy lze nalézt na internetové stránce www.dhs.gov/trip. 

Jestliže potřebujete pro podání žádosti jakoukoli pomoc, obraťte se na vnitrostátní orgán 
pro ochranu údajů. Kontaktní adresu orgánu pro ochranu údajů ve svém členském státě 
naleznete zde: [odkaz na internetovou stránku Europa s adresami orgánů pro ochranu 
údajů:  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm] 

http://www.dhs.gov/xfoia/editorial_0579.shtm
mailto:foia@dhs.gov
http://www.dhs.gov/trip
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm
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8. Kde mohu získat další informace? 

Další informace o tom, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, můžete získat u své 
letecké společnosti. 

Kontaktní údaje [letecké společnosti …]: 
 
[...] 
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PŘÍLOHA 3 

Velmi stručné sdělení pro účely telefonického prodeje a pro vytištění na 
letence  
 
 
Platné právní předpisy vyžadují, aby byly Vaše osobní údaje zpřístupněny příslušným 
orgánům v EU i v jiných zemích. Více informací naleznete na našich internetových 
stránkách. 
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