GDPR

25. 5. 2018
vstoupí GDPR
v účinnost

Silnější ochrana osobních údajů
a více práv pro občany
Co je GDPR?

Snazší přístup k osobním údajům

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie.

Každý občan má právo bezplatně zjistit, které
organizace zpracovávají jeho osobní údaje. Může podat žádost o informaci, zda konkrétní organizace pracuje s jeho osobními údaji a v jakém rozsahu. V případě, že tomu tak je, má
občan právo znát:

Nařízení vstoupí v účinnost dne 25. května
2018, kdy nahradí zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Proč je potřeba silnější ochrana
osobních údajů?
Rychlý technologický vývoj s sebou přinesl řadu
nových výzev. Lidé v dosud nevídaném množství sdílejí a poskytují své osobní údaje (např.
sociální sítě, mobilní aplikace) nebo nahrávají
data na virtuální cloudová úložiště.
Dosavadní právní úprava vznikala ve zcela jiném stupni technologického vývoje. Proto je potřeba zavést jednotný a moderní rámec ochrany
osobních údajů a dat odpovídající tempu vývoje
informačních technologií. Jednotný právní rámec
v celé Evropské unii přinese jednodušší a efektivnější vymahatelnost práv občanů.







účel zpracování osobních údajů;
kategorie dotčených osobních údajů;
příjemce osobních údajů;
dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy;
informace o zdroji osobních údajů, který je
poskytl dotazované organizaci.

Posílení práv občanů
GDPR je zárukou, že vám v případě zpracování vašich osobních údajů budou poskytnuty
všechny důležité informace. Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné, korektní
a transparentní.
Občan má právo být informován o:

 kontaktních údajích organizace, které poskytl osobní údaje;

 účelu, za jakým jsou osobní údaje požadovány;

 příjemcích poskytnutých osobních údajů;
 úmyslu organizace předat osobní údaje třetí
straně;

 době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
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 svých právech v oblasti ochrany osobních
údajů.

Právo být zapomenut

Právo na přenositelnost údajů

Novinkou je důležité právo být zapomenut, tedy
právo na bezodkladný výmaz uložených
osobních údajů. K výmazu může dojít z následujících důvodů (pokud neplatí jiné legitimní důvody zachování uložených dat, například povinnost organizace data zpracovávat):

Pokud se údaje poskytnuté občanem zpracovávají automatizovaně (tj. výpočetní technikou),
může občan požadovat poskytnutí těchto dat
ve strojově čitelném formátu, tak aby je mohl
předat jiné organizaci.

 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly zpracovány;

Občan má také právo požadovat, aby si organizace (poskytovatelé služeb) jím schválené
osobní údaje vyměnily samy.

 občan náležitě odvolal souhlas se zpracováním
osobních údajů;

 osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 občan vznese námitku proti zpracování osobních údajů (organizace, která data zpracovává,
poté musí doložit závažné oprávněné důvody
pro pokračování ve zpracování dat, které by
převažovaly nad zájmy občana).
GDPR občanům také garantuje právo na okamžitou opravu zpracovaných osobních údajů,
včetně jejich žádaného doplnění. Dále máte právo vyžádat si omezení zpracování (zejména
z důvodu napadení oprávněnosti zpracování nebo faktické správnosti uložených osobních úda-

Rychlejší informovanost o úniku
dat
Organizace, jako správce dat, je povinna bez
zbytečného odkladu ohlásit únik či ohrožení bezpečnosti osobních dat příslušnému orgánu
(dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů), zároveň v některých případech musí být informovány i subjekty (občané), kterých se únik
týkal.

Základní práva občanů
 Právo na přístup k osobním údajům;
 Právo na opravu uložených osobních údajů;
 Právo na výmaz uložených osobních údajů („být

zapomenut“);
 Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 Právo na přenositelnost údajů;
 Právo vznést námitku proti zpracování osobních

údajů;
 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí zalo-

ženého výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování.

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.MVCR.CZ/GDPR

 Právo na informace o zpracování osobních údajů;

