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� Osobní údaj – pojem

� Zvláštní kategorie osobních údajů
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OSOBNÍ ÚDAJ - POJEM

� § 4 písm. a) ZOOÚ: „jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů“

� „jakákoli informace“: nejen identifikační, ale jakýkoli údaj (velikost nohy, 
barva očí, podoba, číslo účtu, oblíbené jídlo)

� „určený / určitelný subjekt údajů“: lze přímo či nepřímo identifikovat
� fyzická osoba
� kontextové posuzování definice osobního údaje (x údaje se samostatnou 

identifikační schopností – rodné číslo, e-mailová adresa)
� objektivní x subjektivní určitelnost

x anonymní údaj: 
� nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů
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ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

� rodné číslo
� z. o evidenci obyvatel a rodných číslech
� Využití

� činnost veřejné správy, soudů a notářů (závěti)
� zvláštní právní předpis
� souhlas (zvláštní souhlas ke zpracování)

� citlivé osobní údaje
� § 4 písm. b) ZOOÚ: „osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu 
a sexuálním životě, genetický údaj a biometrický údaj, který umožňuje přímou 
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů“

� ne majetek, ne rodné číslo
� zvýšená míra ochrany (?):

� výslovný souhlas ke zpracování
� specifický katalog „zákonných licencí“
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OBSAH 2.

� Povinnosti při zpracování osobních údajů

� Povinnosti správce před zahájením zpracování

� Povinnosti správce při zpracování

� Povinnosti správce při ukončení zpracování
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Povinnosti při zpracování osobních údajů

� POVINNOSTI SPRÁVCE PŘED ZAHÁJENÍM ZPRACOVÁNÍ

� Příprava zpracování (povinnost stanovit účel, prostředky a způsob zpracování atd.)
� Oznamovací povinnost
� Povinnost získat souhlas subjektu údajů (souhlas musí být prokazatelný, 

předchozí, informovaný, vědomý, svobodný, vážný, určitý a srozumitelný)
� Informační a poučovací povinnost
� Povinnosti správce spojené s poskytnutím osobních údajů do zahraničí
� Spolupráce se zpracovatelem a jiným správcem
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Povinnosti při zpracování osobních údajů

� POVINNOSTI SPRÁVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ
� Povinnost zpracovávat přesné údaje
� Povinnost shromažďovat údaje odpovídající účelu a v nezbytném rozsahu
� Povinnost uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu
� Povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu s původním účelem
� Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně
� Povinnost nesdružovat osobní údaje
� Povinnost přijmout bezpečnostní opatření
� Povinnost zachovávat mlčenlivost
� Povinnost dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na 

právu na zachování lidské důstojnosti
� Povinnost dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

osobního života subjektu údajů
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Povinnosti při zpracování osobních údajů

� POVINNOSTI SPRÁVCE PŘI UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ

� Povinnost provést likvidaci osobních údajů jakmile pomine účel zpracování

� Povinnost oznámit ukončení zpracování

Ochrana osobních údajů



Sídlo Praha

Jungmannova 745/24                  
110 00 Praha

Tel.: +420 224 103 316          
Fax: +420 / 224 103 234

E-mail: ksbpraha@ksb.cz

Pobočka Karlovy Vary

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 225 996          
Fax: +420 353 227 781

E-mail: ksbvary@ksb.cz

Pobočka Ostrava

Českobratrská 2227/7           
702 00  Ostrava

Tel.: +420 553 030 511      
Fax: +420 553 030 512

E-mail: ksbostrava@ksb.cz

Děkujeme za pozornost

KŠB pravidelně uveřejňuje články svých společníků a spolupracujících advokátů, jakož i 
daňových poradců, na zpravodajském serveru Patria.cz, konkrétně na 
www.patria.cz/pravo. Řada článků je zaměřena i na rekodifikaci soukromého práva, 
takže je doporučujeme k přečtení.

KŠB dále, prostřednictvím KŠB Institut s.r.o., pořádá pravidelně semináře zaměřené
mimo jiné na otázky rekodifikace. Program vzdělávacích akcí naleznete na 
www.ksbinstitut.cz. 
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