Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), GDPR
Článek 13
Informace poskytované v případě, že osobní údaje
jsou získány od subjektu údajů

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, se sídlem
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, IČ 00020711 (dále jen „my“ nebo „správce“) chrání
veškeré osobní údaje poskytnuté identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou
(dále jen „Vy“ nebo „subjekt údajů“) před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnými
právními předpisy. Těmi jsou zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (do 24. 5. 2018 včetně) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), (účinné od 25. 5. 2018, dále jen „obecné nařízení“) doplněné a specifikované novým
zákonem o zpracování osobních údajů.
V částech A a B tohoto dokumentu naleznete informace, které jsme povinni Vám poskytnout
podle článku 13 obecného nařízení v okamžiku získání Vašich osobních údajů.
Informace uvedené v části C jsme povinni Vám v případě, že Vaše osobní údaje hodláme dále
zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytnout ještě před
uvedeným dalším zpracováním.
Povinnost poskytnout Vám informace uvedené v částech A až C nemáme, pokud a do té míry,
v níž již jako subjekt údajů uvedené informace máte.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou platné od data jejich zpracování správcem.
Název dokumentu:

Informace o zpracování osobních údajů poskytnutých v závazné
přihlášce do kurzu vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a
kontrolních laboratoří, organizovaného VÚV TGM, v. v. i.

Identifikační kód dokumentu:

I13/240/20190401

Identifikační kód(y) záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30,
na jejichž základě byly informace zpracovány:

Z30/240/2/20180525

Místo zpracování:

1. 4. 2019

Praha

Datum zpracování:

Jméno a příjmení odpovědného zástupce
správce, který informace zpracoval:

RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.

Kategorie subjektů údajů, kterým je
informace určena:

zájemci o účast v kurzu, kteří zaslali závaznou
přihlášku

Platné možnosti sdělované (námi jako správcem) jsou v následujícím textu označeny znakem
„X“, relevantní informace jsou vyplněny v příslušných položkách.
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Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány
od subjektu údajů (čl. 13)
A Jako správce (právnická osoba, která určila účely a prostředky zpracování Vašich osobních
údajů) Vám jako subjektu údajů (identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě) v souladu
s článkem 13 obecného nařízení poskytujeme v okamžiku získání Vašich osobních údajů tyto
informace:
1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce případně kontaktní
údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů
Správce:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná
výzkumná instituce (VÚV TGM, v. v. i.)
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
https://www.vuv.cz

Pověřenec pro ochranu
osobních údajů (DPO):

Ing. Kateřina Poláková
katerina.polakova@vuv.cz
+420 220 197 381

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny
Účel(y) zpracování:

přihlášení zájemce o účast v kurzu k účasti na základě
zaslané vyplněné závazné přihlášky, získání fakturačních
údajů

3. Právní důvody (a jejich právní základy) pro zpracování osobních údajů a zvláštních
kategorií osobních údajů (čl. 6 odst. 1), výjimky ze zákazu zpracování zvláštních
kategorií osobních údajů (čl. 9 odst. 2)
3.1 V případě osobních údajů i zvláštních kategorií osobních údajů musí být splněna alespoň
jedna z podmínek (čl. 6 odst. 1):
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a))
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
(čl. 6 odst. 1 písm. b))
Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b))
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Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c))
Právní základ pro zpracování musí být stanoven právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje. Účel musí vycházet z tohoto právního základu.
Specifikace právního
základu pro právní
povinnost:
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů (čl. 6
odst. 1 písm. d))
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby
(čl. 6 odst. 1 písm. d))
Specifikace fyzické osoby:
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e))
Právní základ pro zpracování musí být stanoven právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje. Účel musí vycházet z tohoto právního základu,
nebo musí být zpracování nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
kterým je pověřen správce.
Specifikace právního
základu pro veřejný zájem:
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e))
Právní základ pro zpracování musí být stanoven právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje. Účel musí vycházet z tohoto právního základu,
nebo musí být zpracování nutné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce.
Specifikace právního
základu pro výkon veřejné
moci:
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů
dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f))
Netýká se zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
Specifikace právního
základu pro oprávněný
zájem, pokud existuje:
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů,
kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl.
6 odst. 1 písm. f))
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Netýká se zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
Specifikace právního
základu pro oprávněný
zájem, pokud existuje:
3.2 V případě zvláštních kategorií osobních údajů, pokud jde o některý z těchto případů (čl. 9
odst. 2):
Subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro
jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo
členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů
zrušen (čl. 9 odst. 2 písm. a))
Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a
sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo
kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné
záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. b))
Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního
zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo
členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž
se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9
odst. 2 písm. b))
Specifikace právního
základu pro povolení:
Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů v
případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl.
9 odst. 2 písm. c))
Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby v
případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl.
9 odst. 2 písm. c))
Specifikace fyzické osoby:
Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami
nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické,
filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování
vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které
s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez
souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt (čl. 9 odst. 2 písm. d))
Zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů (čl. 9
odst. 2 písm. e))
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Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 9
odst. 2 písm. f))
Specifikace právního
základu, pokud existuje:
Zpracování je nezbytné, pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí
(čl. 9 odst. 2 písm. f))
Specifikace právního
základu, pokud existuje:
Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva
Unie nebo členského státu, 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 (čl. 9 odst. 2 písm. g))
Specifikace právního
základu pro veřejný zájem:
Zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky,
poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo
podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk
uvedených v odstavci 4 (čl. 9 odst. 2 písm. h))
Specifikace právního
základu pro uvedený účel:
Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění
přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo
zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které
stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů,
zejména služebního tajemství (čl. 9 odst. 2 písm. i))
Specifikace právního
základu pro veřejný zájem:
Zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89
odst. 1 na základě práva Unie nebo členského státu, 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 (čl. 9 odst. 2
písm. j))
Specifikace právního
základu pro uvedený účel:
4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování nezbytné
pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany (kromě případů, kdy
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před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě) (čl. 6 odst. 1
písm. f))
Oprávněné zájmy správce:
Oprávněné zájmy třetí
strany:
5. Případní příjemci* nebo kategorie příjemců osobních údajů (včetně příjemců
ve třetích zemích a mezinárodních organizacích)
Nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předat příjemci (včetně příjemců ve třetích
zemích nebo mezinárodních organizacích)

X

Další správce oprávněný ke zpracování
Specifikace kategorií
příjemců:
Specifikace příjemců:
Zpracovatel oprávněný ke zpracování
Specifikace kategorií
příjemců:
Specifikace příjemců:
Osoba přímo podléhající správci nebo zpracovateli (nikoli zaměstnanec), která je
oprávněna ke zpracování
Specifikace kategorií
příjemců:
Specifikace příjemců:
Třetí strana
Specifikace kategorií
příjemců:
Specifikace příjemců:
* Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského
státu, se za příjemce nepovažují.

6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci
Nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předat do třetí země nebo mezinárodní
organizaci
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Třetí země, resp. příjemce ve třetí zemi:
Specifikace příjemce a třetí
země:
Mezinárodní organizace:
Specifikace mezinárodní
organizace:
Podmínky předání:
6.1 Předání na základě existence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně (čl. 45)
6.2 Předání na základě
vhodných záruk (čl. 46)

Vhodné záruky mohou být stanoveny, aniž je zapotřebí
jakékoli zvláštní povolení dozorového úřadu, pomocí:
Právně závazného a vymahatelného nástroje mezi
orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty (čl. 46
odst. 2 písm. a))
Závazných podnikových pravidel v souladu s článkem
47 (čl. 46 odst. 2 písm. b))
Standardních doložek o ochraně osobních údajů
přijatých Komisí přezkumným postupem podle čl. 93
odst. 2 (čl. 46 odst. 2 písm. c))
Standardních doložek o ochraně údajů přijatých
dozorovým úřadem a schválených Komisí
přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2 (čl. 46
odst. 2 písm. d))
Schváleného kodexu chování podle článku 40 spolu
se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo
zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky,
a to i ohledně práv subjektů údajů (čl. 46 odst. 2 písm.
e)), nebo
Schváleného mechanismu pro vydání osvědčení
podle článku 42 spolu se závaznými a vymahatelnými
závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi
uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv
subjektů údajů (čl. 46 odst. 2 písm. f))
S výhradou povolení od příslušného dozorového úřadu
mohou být vhodné záruky uvedené v odstavci 1 rovněž
stanoveny zejména pomocí:
Smluvních doložek mezi správcem nebo
zpracovatelem a správcem, zpracovatelem nebo
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příjemcem osobních údajů ve třetí zemi nebo v
mezinárodní organizaci (čl. 46 odst. 3 písm. a)), nebo
Ustanovení určených k vložení do správních ujednání
mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty,
která zahrnují vymahatelná a účinná práva subjektu
údajů (čl. 46 odst. 3 písm. b))
6.3 Předání osobních údajů v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků
vykonávajících společnou hospodářskou činnost na základě ustanovení o závazných
podnikových pravidlech (čl. 47)
6.4 Předání nebo zveřejnění bez povolení právem Unie na základě rozhodnutí
soudního orgánu nebo správního orgánu třetí země (čl. 48)
6.5 Předání na základě
výjimky pro specifické
situace (čl. 49 odst. 1 první
pododstavec)

Daný subjekt údajů byl informován o možných rizicích,
která pro něj v důsledku absence rozhodnutí o
odpovídající ochraně a vhodných záruk vyplývají, a
následně k navrhovanému předání vydal svůj
výslovný souhlas (čl. 49 odst. 1 písm. a))
Předání je nezbytné pro splnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů (čl. 49 odst. 1 písm. b))
Předání je nezbytné pro uzavření nebo splnění
smlouvy, která byla uzavřena v zájmu subjektu údajů
mezi správcem a jinou fyzickou nebo právnickou
osobou (čl. 49 odst. 1 písm. c))
Předání je nezbytné z důležitých důvodů veřejného
zájmu (čl. 49 odst. 1 písm. d))
Předání je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků (čl. 49 odst. 1 písm. e))
Předání je nezbytné k ochraně životně důležitých
zájmů subjektu údajů nebo jiných osob v případě, že
subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý
udělit svůj souhlas (čl. 49 odst. 1 písm. f))
K předání dochází z rejstříku, který je na základě
práva Unie nebo členského státu určen pro
informování veřejnosti a je přístupný k nahlížení
veřejnosti obecně nebo jakékoli osobě, která může
prokázat oprávněný zájem, avšak pouze pokud jsou
v daném případě splněny podmínky pro nahlížení
stanovené právem Unie nebo členského státu (čl. 49
odst. 1 písm. g))

6.6 Předání v případě, že nelze splnit ani jednu z výjimek pro specifické situace (čl.
49 odst. 1 druhý pododstavec)
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V případech předání podle bodů 6.2 nebo 6.3 nebo 6.6 Vám musíme sdělit odkaz na vhodné
záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů (záruk) nebo informace o tom, kde byly tyto
údaje zpřístupněny.
Odkaz na vhodné záruky:
Prostředky k získání kopie
záruk nebo kde byly záruky
zpřístupněny:
V případě předání podle bodu 6.6 musíme o takovém předání informovat dozorový úřad a Vás
musíme informovat o předání a o závažných legitimních zájmech, které jsme tím sledovali.
Závažné legitimní sledované
zájmy:
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B Vedle informací uvedených v bodech 1 až 6 jsme povinni Vám poskytnout v okamžiku
získání Vašich osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění
spravedlivého a transparentního zpracování:
7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá pro stanovení této doby
Doba trvání zpracování:

10 let

Kritéria použitá pro
stanovení této doby:

8. Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem,
nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost
osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů
Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem
Poskytnutí Vašich osobních
údajů je požadavkem:

Zákonným (požadavek na poskytnutí osobních údajů je
založen zákonem):
Smluvním (požadavek na poskytnutí osobních údajů je
založen smlouvou)
Který je nutné uvést do smlouvy (předpokladem
nezbytným pro uzavření smlouvy)

Máte povinnost osobní údaje
poskytnout?

Ne

Možné důsledky
neposkytnutí osobních údajů
pro Vás:

nemožnost přihlásit se k účasti na kurzu

Ano

X

X

9. Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
(uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4), a přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků
takového zpracování pro subjekt údajů
Vy jako subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se
Vás obdobným způsobem významně dotýká.
Toto ustanovení se však nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi,
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b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje a které rovněž
stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných
zájmů, nebo
c) založeno na Vašem výslovném souhlasu.
V případech podle písm. a) a c) provedeme jako správce údajů vhodná opatření na ochranu
Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů. Máte právo na lidský zásah ze strany správce,
právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.
Nedochází k automatizovanému rozhodování* založenému na automatizovaném
zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování
Dochází
k automatizovanému
rozhodování* na základě
automatizovaného
zpracování**:

Vašich osobních údajů

Dochází
k automatizovanému
rozhodování* na základě
profilování***:

Vašich osobních údajů

Rozhodnutí**** je:

Nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem údajů

X

Zvláštních kategorií Vašich osobních údajů

Zvláštních kategorií Vašich osobních údajů

Povoleno právem Unie nebo členského státu, které se
na správce vztahuje
Založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů
Použitý postup zpracování a
rozhodování:
Význam a předpokládané
důsledky pro Vás:
* Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
(čl. 22 odst. 1)
** Automatizované zpracování zahrnuje následující operace uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí
automatizovaných postupů: ukládání na nosiče dat, provádění logických a/nebo aritmetických operací s těmito daty,
jejich změna, výmaz, vyhledávání nebo rozšiřování. (čl. 2 písm. c) sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 115/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat)
*** Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití
k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů
týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. (čl. 4 bod 4)
**** Takové rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, je možné provést na základě
osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů. V případě zvláštních kategorií osobních údajů však musí být
zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů a zpracování musí být
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prováděno na základě výslovného souhlasu subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. a)), nebo musí být nezbytné
z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu (čl. 9 odst. 2 písm. g)). (čl. 22
odst. 3 a 4)

10. Práva subjektu údajů
Jako subjekt údajů máte právo požadovat od nás jako správce přístup k osobním údajům
týkajícím se Vás jako subjektu údajů (čl. 15), máte právo na opravu (čl. 16) nebo výmaz (čl.
17) těchto osobních údajů, popřípadě máte právo na omezení zpracování (čl. 18), jakož i
právo na přenositelnost (čl. 20) Vašich údajů.
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) (viz
bod 3.1), máte právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21).
V případě automatizovaného rozhodování (viz bod 9) máte v případě, že je rozhodnutí
nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo je založeno na Vašem
výslovném souhlasu, právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a
právo napadnout rozhodnutí.
Podrobné informace o těchto Vašich právech jsou uvedeny v informačním dokumentu
na internetových stránkách ústavu:
https://www.vuv.cz/index.php/cz/o-ustavu/ochrana-osobnich-udaju/prava-subjektu-udaju.
Pokud jako my jako správce nepřijmeme opatření, o něž jste Vy jako subjekt údajů požádal, a
obdržíte od nás do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti informace o důvodech nepřijetí
opatření, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 12 odst. 4).
Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz

V případě, že jsme podle článku 11 obecného nařízení jako správce s to doložit, že nejsme
schopni Vás jako subjekt údajů identifikovat, neboť účely, pro něž zpracováváme Vaše
osobní údaje, nevyžadují nebo již nevyžadují identifikaci subjektů údajů, nemůžete uplatnit
svá práva uvedená výše (čl. 15 až 20). Výjimku tvoří případy, kdy nám za účelem výkonu
těchto práv poskytnete dodatečné informace umožňující Vaší identifikaci. Z tohoto
důvodu vám poskytujeme následující informaci:
Můžeme vás na základě
výše uvedeného zpracování
identifikovat?

Ano

Pokud ne, můžeme Vás
identifikovat na základě

Ano

X

Ne

Ne*
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jiných dostupných
prostředků (např. ostatních
zpracování)?
* V takovém případě jsme doložili, že nejsme schopni Vás jako subjekt údajů identifikovat.

11. Právo odvolat udělený souhlas a/nebo výslovný souhlas se zpracováním
Pokud je zpracování založeno na udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních
údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a)) nebo na udělení Vašeho
výslovného souhlasu se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů pro jeden
nebo více stanovených účelů (s výjimkou případů, kdy právo Unie stanoví, že zákaz se
zpracováním nemůže být subjektem údajů zrušen) (čl. 9 odst. 2 písm. a)), máte právo kdykoli
odvolat tento souhlas (aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním).
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C Pokud jako správce hodláme osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel,
pro který byly shromážděny, jsme povinni Vám jako subjektu údajů ještě před uvedeným
dalším zpracováním poskytnout informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace
uvedené v části B.
Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly osobní údaje původně
shromážděny, je povoleno pouze v případě, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní
údaje původně shromážděny. V takovém případě není třeba právní základ odlišný od toho,
který umožnil shromáždění osobních údajů.
Pokud je zpracování pro nový účel založeno na souhlasu, resp. výslovném souhlasu
(čl. 6 odst. 1 písm. a), resp. čl. 9 odst. 2 písm. a)) nebo na právu Unie či členského státu
(čl. 6 odst. 1 písm. c) a e), resp. čl. 9 odst. 2 písm. b), g), h), i) a j)), máme my jako správce
možnost provést další zpracování bez ohledu na slučitelnost účelů.
Pokud je zpracování pro nový účel založeno na ostatních právních důvodech, resp.
výjimkách ze zákazu zpracování uvedených v bodě 14 (čl. 6 odst. 1 písm. b), d) a f), resp.
čl. 9 odst. 2 písm. c), d), e) a f)), museli jsme v zájmu zjištění toho, zda je zpracování pro jiný
účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, zohlednit mimo
jiné:


jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely
zamýšleného dalšího zpracování,



okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah mezi
subjekty údajů a správcem (rozuměj přiměřená očekávání ohledně dalšího použití
osobních údajů, která mají subjekty údajů na základě svého vztahu se správcem),



povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních
údajů nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů,



možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů,



existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace.

V případě zpracování pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje původně
shromážděny, který jsme vyhodnotili jako slučitelný s původními účely, není třeba
odlišný právní základ pro zpracování od toho, který je uveden v bodě 3 a který umožnil
shromáždění osobních údajů.
Další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 považuje za slučitelné s původními
účely.
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12. Jiné účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny
Jiný účel zpracování*
založený na souhlasu, resp.
výslovném souhlasu (čl. 6
odst. 1 písm. a), resp. čl. 9
odst. 2 písm. a)):
Jiný účel zpracování*
založený na právu Unie či
členského státu (čl. 6 odst. 1
písm. c) a e), resp. čl. 9
odst. 2 písm. b), g), h), i) a
j)):
Jiný účel zpracování, který je
slučitelný s původními účely
uvedenými v bodě 2:
* Takový účel nemusí být slučitelný s původními účely, pro které byly osobní údaje shromážděny.

13. Právní důvody (a jejich právní základy) pro zpracování osobních údajů a zvláštních
kategorií osobních údajů pro nový účel (čl. 6 odst. 1), výjimky ze zákazu zpracování
zvláštních kategorií osobních údajů pro nový účel (čl. 9 odst. 2)
13.1 V případě osobních údajů i zvláštních kategorií osobních údajů musí být splněna alespoň
jedna z podmínek (čl. 6 odst. 1):
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a))
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
(čl. 6 odst. 1 písm. b))
Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b))
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c))
Právní základ pro zpracování musí být stanoven právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje. Účel musí vycházet z tohoto právního základu.
Specifikace právního
základu pro právní
povinnost:
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů (čl. 6
odst. 1 písm. d))
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby
(čl. 6 odst. 1 písm. d))
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Specifikace fyzické osoby:
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e))
Právní základ pro zpracování musí být stanoven právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje. Účel musí vycházet z tohoto právního základu,
nebo musí být zpracování nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
kterým je pověřen správce.
Specifikace právního
základu pro veřejný zájem:
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e))
Právní základ pro zpracování musí být stanoven právem Unie nebo právem členského
státu, které se na správce vztahuje. Účel musí vycházet z tohoto právního základu,
nebo musí být zpracování nutné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce.
Specifikace právního
základu pro výkon veřejné
moci:
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů
dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f))
Netýká se zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
Specifikace právního
základu pro oprávněný
zájem, pokud existuje:
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů,
kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl.
6 odst. 1 písm. f))
Netýká se zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.
Specifikace právního
základu pro oprávněný
zájem, pokud existuje:
13.2 V případě zvláštních kategorií osobních údajů, pokud jde o některý z těchto případů (čl. 9
odst. 2):
Subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro
jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo
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členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů
zrušen (čl. 9 odst. 2 písm. a))
Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a
sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo
kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné
záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. b))
Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv
subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního
zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo
členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž
se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9
odst. 2 písm. b))
Specifikace právního
základu pro povolení:
Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů v
případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl.
9 odst. 2 písm. c))
Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby v
případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl.
9 odst. 2 písm. c))
Specifikace fyzické osoby:
Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami
nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické,
filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování
vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které
s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez
souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt (čl. 9 odst. 2 písm. d))
Zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů (čl. 9
odst. 2 písm. e))
Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 9
odst. 2 písm. f))
Specifikace právního
základu, pokud existuje:
Zpracování je nezbytné, pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí
(čl. 9 odst. 2 písm. f))
Specifikace právního
základu, pokud existuje:
Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva
Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu
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práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu
základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. g))
Specifikace právního
základu pro veřejný zájem:
Zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky,
poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb
zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo
podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk
uvedených v odstavci 4 (čl. 9 odst. 2 písm. h))
Specifikace právního
základu pro uvedený účel:
Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění
přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo
zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které
stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů,
zejména služebního tajemství (čl. 9 odst. 2 písm. i))
Specifikace právního
základu pro veřejný zájem:
Zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89
odst. 1 na základě práva Unie nebo členského státu, 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 (čl. 9 odst. 2
písm. j))
Specifikace právního
základu pro uvedený účel:
14. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá pro stanovení této doby
Doba trvání zpracování:
Kritéria použitá pro
stanovení této doby:

15. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování nezbytné pro
účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany (kromě případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující
ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě) (čl. 6 odst. 1 písm. f))
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Oprávněné zájmy správce:
Oprávněné zájmy třetí
strany:
16. Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt
údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí
těchto údajů
Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem
Poskytnutí Vašich osobních
údajů je požadavkem:

Zákonným
Smluvním
Který je nutné uvést do smlouvy (nezbytným pro
uzavření smlouvy)

Máte povinnost osobní údaje
poskytnout?

Ne
Ano

Možné důsledky
neposkytnutí osobních údajů
pro Vás:
17. Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
(uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4), a přinejmenším v těchto případech smysluplné
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků
takového zpracování pro subjekt údajů
Nedochází k automatizovanému rozhodování založenému na automatizovaném
zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování
Dochází
k automatizovanému
rozhodování na základě
automatizovaného
zpracování:

Vašich osobních údajů

Dochází
k automatizovanému
rozhodování na základě
profilování:

Vašich osobních údajů

Rozhodnutí je:

Nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem údajů

Zvláštních kategorií Vašich osobních údajů

Zvláštních kategorií Vašich osobních údajů
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Povoleno právem Unie nebo členského státu, které se
na správce vztahuje
Založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů
Použitý postup zpracování a
rozhodování:
Význam a předpokládané
důsledky pro Vás:
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