PŘÍLOHA Č. 1
KONCEPCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
METODIKA POSTUPU PŘI UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTEM ÚDAJŮ
Organizace při vyřizování žádostí subjektů údajů podaných za účelem výkonu jejich práv
postupuje podle níže uvedených pravidel a v souladu s pravidly uvedenými v kapitoly 3.1.
Koncepce.
1. Žádost o přístup k osobním údajům
1) Subjekt údajů má právo získat od organizace potvrzení, zda osobní údaje, které se
ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup
k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování,
b) kategorie dotčených osobních údajů,
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny,
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
e) existence práv subjektu údajů dle kapitol 3.1. a 3.2. Koncepce,
f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od
subjektu údajů,
g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
uvedenému v kapitole 7. této Přílohy, a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu
a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
2) V případě kladného vyřízení žádosti subjektu údajů osoba odpovědná za vyřízení
žádosti poskytne subjektu údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou
či nejsou zpracovávány a dále osobní údaje v rozsahu požadovaném subjektem
údajů. Pokud subjekt údajů blíže nespecifikoval svou žádost, je nezbytné mu
poskytnout veškeré informace dle odst. 1) této kapitoly.
3) Organizace jako správce v souladu s kapitolou 3.1. odst. 9) Koncepce poskytne
subjektu údajů první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za každou
další kopii vyhotovenou na žádost subjektu údajů může účtovat přiměřený poplatek.
2. Žádost o opravu a doplnění osobních údajů
1) Subjekt údajů má právo na to, aby organizace bez zbytečného odkladu opravila
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
2) Organizace je povinna ověřit, zda jsou osobní údaje, k nimž se žádost o opravu
vztahuje, přesné. Do doby, než osoba odpovědná za vyřízení žádosti přesnost údajů
ověří, omezí organizace zpracování těchto osobních údajů, přičemž po jejich ověření
je organizace povinna subjekt údajů informovat, že omezení bude zrušeno a že bude
ve zpracovávání osobních údajů pokračovat, pokud nedojde k opravě osobních
údajů.
3) Pokud organizace přistoupí k opravě osobních údajů, omezí zpracování těchto
osobních údajů po dobu jejich opravy a o tomto kroku informuje subjekt údajů.
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4) Omezení zpracování dle předchozích odstavců se provede příslušným označením
dotčených osobních údajů.
5) S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů dále právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Organizace
je při uplatnění tohoto práva povinna přihlédnout ke konkrétním účelům zpracování
osobních údajů daného subjektu údajů, a to z důvodu, aby organizace nebyla
nucena zpracovávat takové osobní údaje, které nejsou pro dané účely zpracování
potřebné. Tuto povinnost organizace nemá v případě, že účelové nastavení služby,
při které dochází ke zpracování osobních údajů, nepředpokládá využití doplněných
osobních údajů.
3. Žádost o likvidaci osobních údajů
1) Subjekt údajů má právo na to, aby organizace bez zbytečného odkladu provedla
likvidaci osobních údajů, které se daného subjektu údajů týkají, a organizace má
povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu provést likvidaci osobních údajů,
pokud je dán některý z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány,
b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování,
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle kapitoly 6. odst. 1) písm.
a) této Přílohy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle
kapitoly 6. odst. 1) písm. b) této Přílohy,
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
e) osobní údaje musí být zlikvidovány ke splnění právní povinnosti stanovené
právem EU nebo obecně závazným právním předpisem,
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti.
2) Shledá-li organizace , že se na danou situaci uplatní některá z níže uvedených
výjimek a daného cíle nelze dosáhnout jiným způsobem než zpracováním osobních
údajů, může organizace odmítnout provést likvidaci osobních údajů.
Zpracování osobních údajů je nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle zvláštního
právního předpisu, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je organizace pověřena (čl. 6 odst. 1 písm. e)
Nařízení),
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2
písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení,
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je
pravděpodobné, že by právo na likvidaci osobních údajů znemožnilo nebo vážně
ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
3) V případech, že jsou naplněny podmínky dle odst. 1) a organizace žádosti subjektu
údajů vyhoví, je povinna na základě vlastních automaticky zaznamenaných údajů
ohledně předávání osobních údajů jiným správcům, kteří tyto osobní údaje
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zpracovávají, tyto správce informovat, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré
odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
4. Žádost o omezení zpracování osobních údajů
1) Subjekt údajů má právo na to, aby organizace omezila zpracování osobních údajů, v
kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů uplatnil právo na opravu osobních údajů podle kapitoly 2. této
Přílohy, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl správnost osobních
údajů ověřit,
b) zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nevyžaduje likvidaci
osobních údajů dle kapitoly 3. této Přílohy a žádá místo toho o omezení jejich
zpracování,
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů
je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle kapitoly 6. této Přílohy,
a to na dobu, po kterou bude správce posuzovat, jestli námitce vyhoví, tedy zda
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
2) V případě, že je naplněna alespoň jedna z podmínek dle odst. 1), osoba odpovědná
za vyřízení žádosti označí uložené osobní údaje za účelem omezení jejich dalšího
zpracování.
3) Organizace je oprávněna takto označené osobní údaje zpracovávat, s výjimkou jejich
uložení, pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo České republiky.
4) Organizace omezení zpracování osobních údajů neprodleně zruší a subjekt údajů
předem o tomto zrušení informuje, pokud pomine důvod omezení zpracování podle:
- odst. 1) písm. a), tedy organizace provede opravu či opravu provést odmítne,
- odst. 1) písm. b), tedy subjekt údajů požádal o likvidaci osobních údajů nebo
o zrušení omezení zpracování,
- odst. 1) písm. c), tedy subjekt údajů požádal o zrušení omezení zpracování,
nebo
- odst. 1) písm. d), tedy organizace rozhodla o námitce proti zpracování.
5. Žádost o získání a přenesení osobních údajů
1) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl organizaci
, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat
tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje
poskytnuty, bránil, a to v případě, že se zpracování osobních údajů provádí
automatizovaně a zároveň je založeno na:
a) souhlasu subjektu údajů nebo
b) smlouvě, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
2) Organizace výkon práva dle odst. 1) neumožní v případě, že se jedná o osobní údaj,
jehož zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je organizace pověřena (čl. 6 odst. 1 písm. e)
Nařízení).
3) Při výkonu práva dle odst. 1) může subjekt údajů požádat, aby organizace předala
osobní údaje správci druhému, nebo naopak, je-li to technicky proveditelné.
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Organizace , za technické podpory druhého správce, předá osobní údaje přímo
druhému správci nebo je od něj převezme. Předáním osobních údajů dle tohoto
odstavce nezaniká právo organizace i nadále tyto osobní údaje zpracovávat.
4) V případě, že druhý správce odmítne osobní údaje přijmout, organizace postupuje
dle odst. 1).
6. Námitka proti zpracování osobních údajů
1) Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
a) na základě právního důvodu spočívající v oprávněném zájmu,
b) na základě právního důvodu spočívajícího v plnění úkolů prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení),
c) za účelem přímého marketingu,
d) pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, podle
čl. 89 odst. 1 Nařízení, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu
prováděného z důvodů veřejného zájmu.
2) Organizace při vyřizování námitky subjektu údajů proti zpracování osobních údajů,
které se jej týkají, postupuje podle kapitoly 3.1. Koncepce.
3) V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů dle odst.
1) písm. a) nebo c), organizace omezí zpracování osobních údajů dle kapitoly 4.
odst. 1) písm. d) Přílohy. Následně, v rámci věcného posouzení námitky, organizace
posoudí, jestli zájmy a práva daného subjektu údajů převažují nad oprávněnými
důvody či zájmy správce při zpracování ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné
moci.
4) V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů dle odst.
1) písm. b), organizace je povinna bez dalšího přestat osobní údaje pro tyto účely
zpracovávat.
5) V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo
vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
7. Automatizované individuální rozhodování
1) Organizace může provádět automatizované individuální rozhodování pouze v
případech, kdy je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a organizací ,
b) povoleno právem EU nebo obecně závazným právním předpisem, které
rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných
zájmů subjektu údajů,
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
2) Subjekt údajů má v případech dle odst. 1) písm. a) a c):
a) právo obdržet lidský zásah ze strany Organizace ,
b) právo vyjádřit svůj názor ohledně takového rozhodnutí,
c) právo napadnout dané rozhodnutí.
3) Organizace může provádět automatizované individuální rozhodování na základě
zpracování citlivých údajů, pouze v případech dle odst. 1), při zachování práv dle
odst. 2) a pokud zároveň:
a) k tomu dal subjekt údajů správci výslovný souhlas, nebo
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b) je takové rozhodnutí nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na
základě práva EU nebo obecně závazného právního předpisu, které je přiměřené
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné
a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.
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