
Co to je?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(můžete znát i pod anglickou zkratkou 
GDPR) je nový právní rámec, podle kterého 
se od 25. května 2018 řídíme v celé EU. 
Společně ho přijalo všech 28 členských 
států, aby výrazně zvýšilo ochranu osobních 
dat fyzických osob na jejím území.

SouhlaSy

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
je dokumentem, jehož podepsáním či 
„odkliknutím“ dáváte najevo srozumění s tím, 
že instituce či firma použije vámi poskytnuté 
osobní údaje k předem popsanému účelu. 
Ovšem pozor, existují i činnosti a povinnosti 
vyplývající například ze smlouvy, kterou 
jste s někým podepsali – třeba když jste si 
sjednávali hypotéku nebo zakládali účet v bance. 
Tehdy souhlas potřeba není a vaše osobní údaje 
musíte uvést, abyste službu získali.

Dříve se stávalo, že takový souhlas byl součástí 
smlouvy. Pokud jste chtěli nějakou službu nebo 
produkt, vlastně nebyla jiná možnost, než tento 
„dodatek“ přijmout. I to už je nyní jinak. Souhlas 
musí být svobodný, konkrétní, informovaný 
a jednoznačný. Jeho případné neudělení nesmí 
mít žádný vliv na podobu či kvalitu služby, se 
kterou souvisí. Navíc je kdykoli odvolatelný.

Kamerové SyStémy

Každý má ze zákona plné právo chránit si svůj 
majetek. To se dá dělat mnoha způsoby – třeba 
instalací kamerových systémů. Jestliže takový 
systém snímá 24 hodin denně vstup do vašeho 
soukromého obydlí, je vše v pořádku. Kamera by 
ale neměla zabírat vedlejší ulici nebo náměstí 
a k záznamu by měl mít přístup jen omezený 
počet lidí. Pokud kamera zaznamená trestnou 
činnost, předejte záznam přímo policii.

telemarKeting

Zažili jste také někdy, že vám volal operátor 
s nabídkou od společnosti, o které jste nikdy 
neslyšeli? To by se s GDPR už stávat nemělo. 
Použít vaše číslo k tomuto účelu totiž už smí jen 
firmy, kterým jste k tomu prokazatelně dali svůj 
souhlas nebo jste s nimi např. v zákaznickém 
vztahu. Podobný princip platí i v e-mailové 
komunikaci. Proto se nezdráhejte v rámci 
takového hovoru volajícího dotázat, kde vaše 
telefonní číslo vzal.

ÚooÚ pomáhá

Jedním z úkolů našeho Úřadu je šířit osvětu 
o GDPR mezi odbornou i laickou veřejností. 
Podívejte se na naše webové stránky 
www.uoou.cz. Pro vaše dotazy jsme zároveň 
k dispozici na adrese posta@uoou.cz. Tam 
můžete psát i v případě podezření, že s vašimi 
osobními daty není nakládáno v souladu 
s GDPR. Jsme tu pro vás.

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. ústředna: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
web: www.uoou.cz

Nebojte se
GDPR



Potřebujeme 
vůbec GDPR?
V dnešní době prudkého rozvoje technologií 
a rozšíření internetu je to nezbytné. Existuje 
totiž řada možností, jak se lehce dostat 
k vašim osobním údajům a jak je okamžitě 
ukrást a zneužít. Nic složitého, jen několik 
kliknutí myší. Obtěžující, nevyžádaná pošta 
je tou lepší variantou. Tu horší představují 
vaše osobní údaje volně putující po síti 
a vystavené na místech, kde si je mohou 
prohlížet milióny lidí po celém světě.

Co je cílem 
GDPR?
Zpřesnění pravidel pro zpracování osobních 
údajů cíleným působením na ty, kdo vaše 
osobní údaje zpracovávají. Jde o to, aby 
tak činili opravdu zodpovědně. Kdykoli tak 
budete mít možnost zkontrolovat si, co o vás 
která společnost ví a pro jaké účely tyto 
informace využívá. Pokud někomu poskytnete 
svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 
můžete jej následně i kdykoli odvolat.

Co mi přináší 
GDPR?
Větší přehled o poskytnutých osobních 
údajích a větší jistotu, že se nedostanou 
někam, kde byste je neradi viděli.

Navíc stejná filozofie platí v celé Evropské 
unii. Výrazným posunem přitom je, že se 
ve všech jejích členských státech můžete 
domoci svých práv prostřednictvím  
našeho Úřadu, navíc v češtině.

v SouviSloSti S gDpr jSte 
již možná zaznamenali:

zveřejňování obrázKů 
a foteK ve šKoláCh

Obrázky a další výtvory svých žáků mohou 
na výstavách a nástěnkách prezentovat školy 
i nadále bez jakýchkoli obav. Toto počínání  
GDPR nijak neodporuje. Zveřejňování fotografií 
dětí by však mělo probíhat s tou nejvyšší 
citlivostí. Cílem je maximálně ochránit děti,  
což je jedna z priorit GDPR.

pověřenCi

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je 
nyní povinným prvkem u některých správců 
a zpracovatelů, který má dbát, aby zpracování 
osobních údajů bylo v souladu s GDPR. 
Pověřence mají například úřady, školy, 
nemocnice nebo banky. Kvůli vyloučení střetu 
zájmů musí být nezávislý a výsledky své práce 
předkládá pouze nejvyššímu vedení. Všem 
pracovníkům pak slouží jako takové styčné 
místo pro konzultace a vám bude k dispozici 
pro otázky či stížnosti ke zpracování vašich 
osobních údajů.

heslo:    ● ● ● ● ● ● ●


