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Osobní údaje v Šedé literatuře

Nahodilý výskyt

• Výroční zprávy,

• Webové stránky, blogy

• Databáze

• Špatně anonymizovaná data

• Diplomové práce

• Fotografie

• Životopisy, Medailonky apod.







V čem je rozdíl



Základní pilíře právní úpravy

„Stará“ (současná) směrnice

 Široká definice OU

 OÚ lze zpracovávat

 Souhlas

 Zákonné zmocnění

 Trojúhelník

 Subjekt údajů

 Správce 

 Zpracovatel

Nové nařízení

 Ještě širší definice OÚ

 OÚ lze zpracovávat

 Souhlas

 Zákonné zmocnění

 Trojúhelník

 Subjekt údajů

 Správce 

 Zpracovatel



Srovnání

Stará směrnice

 32 Článku

 Prostor pro implementaci

Nové nařízení

 99 Článků

 Přímý účinek



Od roku 1995 je potřeba FACELIFT

Ale v zásadě se toho tolik nemění



Principy

Správce

• Stanovuje účel 
zpracování

Zpracovatel

• Pracuje pro 
Správce

Subjekt údajů

• Chcete-li „člověk”



Účel

(odpovědnost)

Zákonnost

Korektnost
Transparentnost

účelové omezení 

minimalizace 
údajů

Omezení uložení

přesnost, 



Kdy je možné zpracovat data bez souhlasu?

Plnění smlouvy

Plnění právní povinnosti 

ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

při výkonu veřejné moci

nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce



Princip „omezení uložení“ 

Údaje nesmí být uchovány déle než stanoví účel

Výjimka

• údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají 
výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické 
účely

• Repozitář může sbírat a uchovávat údaje, které nebyly 
původně pořízeny za účelem repozitáře

Proporcionalita



PRÁVO NA VÝMAZ (RIGHT TO 

BE FORGOTTEN

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 14



Právo na výmaz

 Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného 

odkladu vymazat, pokud subjekt údajů vznese námitky 

proti zpracování neexistují žádné převažující oprávněné 

důvody pro zpracování 

 výkon práva na svobodu projevu a informace

 splnění právní povinnosti

 z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví

 pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 

vědeckého či historického výzkumu či pro statistické 

účely



Záměrná a standardní 

ochrana osobních údajů
Starý koncept, nové definice, nové papíry



Odpovědnost za osobní údaje vzniká dříve než získáte první 

osobní údaje

Povinnost nastavit vnitřní procesy tak, aby nedocházelo k únikům a 
porušováním práv

Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění 
toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou 
pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné

Správce má povinnost vhodné úrovně bezpečnosti kdy zohlední 
zejména rizika, která představuje zpracování osobních údajů



Anonymizace, pseudonymizace a profilování

Anonymizované OÚ

• Nelze dešifrovat, klíč je zničen

Pseudonymizované OÚ

• Lze dešifrovat, třeba za cenu velkého úsilí 

• I tato data jsou OÚ

Profilování

• automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající 
v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů 
vztahujících se k fyzické osobě



Děkuji za pozornost

Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných 

dat (GA15-20763S)


