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Právní úprava ochrany osobních údajů
Stávající:
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů – v ČR implementována zákonem o ochraně
osobních údajů

Plánovaná:
• nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
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@Twitter účet

Vývoj nařízení Data protection
• 25. 1. 2012 – představen návrh nařízení
• 10. 1. 2013 – pozměňovací návrh zpravodaje Jana
Phillipa Albrechta
• březen 2013 – pozměňovací návrh projednán
ministry spravedlnosti členských států, kteří jej
podpořili
• konec dubna 2013 - hlasování ohledně nařízení v
Evropském parlamentu
• irské předsednictví – schválení nařízení jako jedna z
hlavních priorit
• 2014 - ??? účinnost nařízení ???
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Definice subjektu údajů
Zákon o ochraně osobních údajů: „určená nebo určitelná fyzická osoba, jestliže jej
lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více
prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
nebo sociální identitu.“

Nařízení: „identifikovaná fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat prostředky, o nichž lze důvodně předpokládat, že je správce
nebo jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba použijí pro identifikaci dané osoby,
zejména s odkazem na identifikační číslo, lokalizační údaje, elektronický identifikátor
nebo s odkazem na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.“
Pozměňovací návrh: „identifikovaná fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat a odlišit, samostatně či spolu s přidruženými daty
prostředky, o nichž lze důvodně předkládat, že je správce či jakákoli jiná fyzická nebo
právnická osoba použijí pro identifikaci dané osoby, zejména s odkazem na jedinečný
identifikátor, lokalizační údaje, elektronický identifikátor nebo s odkazem na jeden či
více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní, sociální či genderové identity či sexuální orientace této osoby.“
www.seznam.cz

Definice subjektu údajů problémy
• do kategorie osobních údajů se pozměňovacím návrhem dostávají i
data umožňující samostatně nebo i s přidruženými daty odlišení
fyzické osoby
• možnost interpretace technických údajů jako jsou cookies, IP adresy
atd. jako osobních údajů
• hrozba přechodu registračních údajů uživatelů pod osobní údaje
• automatické navýšení odpovědnosti a administrativy správců údajů
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Cookies
Zákon o ochraně osobních údajů: není považováno za osobní údaj
Nařízení: nejasné, zda jsou cookies osobní údaj či nikoliv, návrh uvádí, že
nemusejí být nezbytně za všech okolností považovány za osobní údaj.
Osobním údajem jsou dle nařízení jen tehdy, zanechávají-li stopy, které
mohou být s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi získávanými
servery použity k vytvoření profilů jednotlivých osob a jejich identifikaci.

Pozměňovací návrh: cookies (ale i IP adresa) jsou osobní údaj vždy,
ledaže se prokazatelně nevztahují k fyzické osobě (např. firemní IP).
Společnosti tedy s cookies budou muset operovat jako s osobním údajem
nebo prokázat, že zpracování cookies není zpracováním osobních údajů.
Cookies rešeny pouze v recitativu nařízení, nikoliv v článkovém znění.
Definici cookies nařízení neobsahuje.
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Profilování
Nařízení:
• obecný zákaz profilování s výjimkou případů, a) kdy je
prováděno v rámci uzavírání/plnění smlouvy, b) povoleno
právem EU/členského státu nebo c) založeno na souhlasu
subjektu údajů.
• nesmí se opírat pouze o zvláštní kategorie osobních údajů
• subjekt musí být o profilování informován a upozorněn na účinky
zpracování osobních údajů
• profilování je považováno za zpracování osobních údajů – musí
splňovat podmínky zákonného zpracování.
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Profilování
Pozměňovací návrh:
• přidána definice profilování:
„Profilováním je jakýkoli způsob automatického zpracování
osobních údajů, které je prováděno za účelem vyhodnocení
některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě
nebo za účelem analýzy a předpovědění určitého konání
fyzické osoby v zaměstnání, ekonomické situaci, lokaci, zdraví,
osobních preferencí, spolehlivosti nebo chování.“
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Profilování
Pozměňovací návrh:
• obecný zákaz profilování s výjimkou případů nezbytných pro
uzavření/plnění smlouvy -> omezení zákonných výjimek na jedinou
výjimku, zpřísnění výjimky uzavření/plnění smlouvy jen na nezbytné
případy
• vyloučeno profilování zahrnující nebo generující zvláštní kategorii
osobních údajů -> dle předchozího znění nařízení mohly být tyto
kategorie použity, pokud nebylo profilování založeno výhradně jen na
jejich použití
• nelze použít k identifikaci nebo odlišení dětí
• profilování mající právní dopady nebo jiné výrazné dopady na subjekt
údajů nesmí být prováděno plně automaticky – novinka, chybí definice
„výrazných dopadů“
• musí splňovat podmínky zákonného zpracování osobních údajů
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Přenositelnost údajů
• poskytl-li subjekt údajů osobní údaje a je-li zpracování založené
na souhlasu nebo smlouvě, má subjekt údajů právo převést tyto
údaje uchovávané v automatizovaném systému zpracování do
jiného systému v běžně používaném elektronickém formátu,
aniž by mu správce bránil
• pozměňovací návrh dodal podmínku proveditelnosti a
přiměřenosti přenosu
• technicky obtížně realizovatelné řešení, otázkou zůstává, kdo
má pravomoc rozhodovat o technické proveditelnosti a
přiměřenosti přenosu
• správci často v konkurenčním postavení – riziko zneužití v
konkurenčním boji
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Inspektor ochrany údajů
Zákon na ochranu osobních údajů:
• není upraveno

Nařízení:
• povinnost jmenovat inspektora vázána na počet zaměstnanců zpracovatele –
nad 250 osob
• jmenován na dobu minimálně 2 let, prakticky neodvolatelný
Pozměňovací návrh:
• povinnost jmenovat inspektora vázána na četnost zpracování osobních údajů –
zpracování osobních údajů více než 500 subjektů ročně
• jmenován na dobu minimálně 4 let, prakticky neodvolatelný
• může být subjektem údajů zbaven mlčenlivosti
• povinnost inspektora v případě pochybností souladností postupu s nařízením
konzultovat v rizikových případech orgán dozoru
• nová možnost nepřikročit ke jmenování inspektora – je třeba orgánu dozoru
sdělit důvody pro toto rozhodnutí
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Právo vznést námitku
Zákon na ochranu osobních údajů:
• neupraveno, možnost žádosti o vysvětlení a odstranění nežádoucího
stavu
Nařízení:
• právo subjektu údajů vznést kdykoliv v průběhu zpracování námitku,
neprokáže-li správce závažné legitimní důvody zpracování převažující
nad základními právy a svobodami subjektu. Je-li vznesena námitka
nelze dále údaje používat nebo zpracovávat.
Pozměňovací návrh:
• v případě vznesení námitky povinnost správce údaje vymazat
• odstraněna výjimka pro případy, kdy správce prokáže legitimnost
zpracování
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Nové zásady zpracování
• nový zákonný základ zpracování, doplněný pozměňovacím návrhem:
zpracování je zákonné, jsou-li údaje zpracovávány v souvislosti s
právním nárokem správce vůči subjektu údajů, vznikl-li tento nárok před
zahájením zpracováním
• základní práva subjektu údajů vždy převáží nad zájmy správce v
případech, kdy už subjekt nepředpokládá další zpracovávání
• Není-li zákonný důvod pro zpracování, platí domněnka zákonnosti
zpracování, pokud probíhá za účelem sledování oprávněných zájmů
správce a nepřeváží-li ochrana základních práv subjektu údajů
• je-li souhlas subjektu poskytnut v rámci služeb informační společnosti, v
jejímž rámci jsou osobní data zpracovávána výlučně ve formě
pseudonymů, může být souhlas dán automatizovanými prostředky při
dodržení technických standardů obecně v EU platných
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Některé povinnosti správců
údajů
• povinnost nahlašovat narušení bezpečnosti údajů –
lhůta pro nahlašování prodloužena z 24 hod. na 72
hod. – promítnuto jen v recitativu, nově má orgán
dozoru vést veřejný rejstřík všech oznámených
případů narušení bezpečnosti
• povinnost informovat subjekt o poskytnutí jeho
osobních údajů orgánům veřejné moci na základě
žádosti tohoto orgánu a informaci o tom, zda bylo
žádosti vyhověno a v jakém rozsahu – výjimky:
vyšetřování trestných činů, veřejná bezpečnost apod.

www.seznam.cz

Děkuji za pozornost!

Mgr. Mária Čuhelová, advokátka
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