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Pověřenec pro ochranu osobních údajů
povinnost jmenovat pro orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt („OVM“)
společný pověřenec pro více OVM
nároky na kvalifikaci:
znalost práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva evropského
znalost prostředí OVM (vnitřní organizace, procesů uvnitř OVM, úkolů OVM atd.)
znalost informačních technologií
etické předpoklady

pověřenec je nezávislý na OVM a nestranný, vázán mlčenlivostí a musí mu být poskytnuty
veškeré možné informace
může být zaměstnancem (pracovní smlouva) nebo vykonávat tuto funkci externě (smlouva o
poskytování služeb)

Zákonnost zpracování osobních údajů
Souhlas
OVM při plnění svých úkolů v zásadě nemůže získat svobodný souhlas (jasná nerovnováha
stran, souhlas nemůže být učiněn svobodně)
pokud však OVM vystupuje jako „běžný“ správce, lze udělit svobodný souhlas – např.:
z pozice organizátora soutěže o nejlepší literární příspěvek
z pozice zaměstnavatele, pokud v konkrétním případě nebude existovat nerovnováha (např. udělení
souhlasu zaměstnance s použitím fotografie na webu)

Oprávněný zájem
orgány veřejné moci při plnění svých úkolů – nelze použít
mimo plnění úkolů orgánu veřejné moci – lze použít, pokud tento zájem převýší práva a
svobody subjektu údajů
typicky monitorování prostor veřejné budovy

Záznamy o činnostech zpracování
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
výjimky z obecné povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování
! lze však doporučit ve všech případech  možnost zohlednění např. při ukládání správních pokut
jako přijatá technická a organizační opatření !
Posouzení vlivu
pro více operací zpracování, které si jsou podobné ( = operace zpracování prováděné stejnou
technologií za stejným účelem), stačí jedno společné posouzení
např. společný projekt více OVM

Kodexy chování, vydávání osvědčení o ochraně údajů
Kodexy
jejich vznik je nařízením podporován
podléhají schválení dozorového úřadu
správcům mají sloužit jako vodítko správné praxe při zpracování osobních údajů s
ohledem na specifičnost daného odvětví
např. školství, dobrovolné svazky obcí

u OVM je vyloučeno jejich monitorování zvláštním akreditovaným subjektem – nejsou však
vyloučeny pravomoci dozorového úřadu

Osvědčení
dobrovolný institut, nikoliv povinnost
možnost zohlednění např. při ukládání správních pokut jako přijatá technická a organizační
opatření

Závěrem
nutný „úklid“ všech zpracovávaných osobních údajů

práva subjektu údajů nejsou absolutní a existují omezení - např.:
právo na výmaz vs. archivace
subjekt si v případě OVM nemůže zvolit místní příslušnost soudu

polehčující okolnosti v rámci ukládání sankcí
možnost určitých omezení povinností správce a zpracovatele právem Unie nebo členského
státu
např. zpracování pro důležité cíle veřejného zájmu – hospodářské, veřejného zdravé apod.

každý členský stát může stanovit odlišná pravidla pro ukládání správních pokut OVM,
eventuálně je nahradit jinými účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi
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