
Mám právo vznést námitku proti zpracování
svých údajů?

Námitku proti zpracování údajů, jež se vás týkají,
máte právo vznést kdykoli, existují-li pro to
závažné a oprávněné důvody.

Dále máte právo být informován/a ještě dříve, než
jsou vaše údaje poprvé zpřístupněny třetí osobě
nebo než jsou použity jejím jménem pro účely 
přímého marketingu. Máte právo vznést námitku
proti tomuto zpřístupnění nebo použití.

Co mohu udělat, pokud nastane problém?

· Nejprve se ujistěte, zda svá práva uplatňujete 
u orgánu nebo instituce Společenství, jež za 
zpracování odpovídá.

· Neobdržíte-li žádnou odpověď nebo nebudete-li 
s ní spokojen, kontaktujte inspektora ochrany
údajů dotyčného orgánu nebo instituce (seznam
inspektorů ochrany údajů lze najít na webové
stránce Evropského inspektora ochrany údajů, 
viz níže).

· Rovněž můžete podat stížnost u Evropského
inspektora ochrany údajů, který vaši žádost
posoudí a přijme nezbytná opatření.

· Proti rozhodnutím Evropského inspektora 
ochrany údajů se lze odvolat u Soudního dvora
Evropských společenství.

Další informace

www.edps.eu.int

Evropský inspektor ochrany údajů

KANCELÁŘE:
rue Montoyer 63, 6. poschodí

B-1047 Bruxelles

POŠTOVNÍ ADRESA:
rue Wiertz 60, MO 63

B-1047 Bruxelles

ELEKTRONICKÁ ADRESA: edps@edps.eu.int

Tel: + 32-2-283 19 00
Fax: + 32-2-283 19 50

Evropský inspektor 
ochrany údajů

Průvodce ochranou
osobních údajů
v orgánech 
a institucích 
Společenství

Každý orgán zpracovává 
osobní údaje, 
možná právě ty vaše…
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KLÍČOVÁ SLOVA

• Osobní údaje
Veškeré informace o osobě identifikované nebo
identifikovatelné přímo či nepřímo, zejména 
s odkazem na identifikační číslo. Tyto informace
mohou například zahrnovat jméno, datum
narození, telefonní číslo, biometrické údaje,
zdravotní údaje, podrobnosti o zaměstnání atd.

• Zpracování
Jakýkoli úkon s těmito osobními údaji
prováděný automatizovaně nebo jinými pro-
středky: shromažďování, zaznamenávání,
pozměňování, nahlížení, zpřístupňování atd.

• Správce
Orgán nebo instituce Společenství (například
Komise, Parlament, Rada, agentura) nebo gene-
rální ředitelství, jednotka či jakýkoli jiný organi-
zační celek jednající jejich jménem, který určuje
účel a způsob zpracování údajů.

VAŠE PRÁVA

Mám právo vědět, zda orgán či instituce Spole-
čenství zpracovává údaje, které se mě týkají?

Ano. Správce musí poskytnout subjektům údajů, buď
předem nebo bezprostředně po zaznamenání údajů,
zejména tyto informace:

– totožnost správce,
– účel zpracování,
– příjemci údajů,
– práva subjektů údajů.

Mám právo ověřit údaje o mé osobě, které orgány
zpracovávají?

Máte právo, aby vám správce bezplatně zajistil:

– přístup k vašim osobním údajům a k určitým infor-
macím týkajícím se zpracování,

– opravu nepřesných nebo neúplných údajů,
– blokování údajů, je-li jejich správnost zpochybněna,
– výmaz údajů, je-li jejich zpracování nedovolené,
– oznámení jakéhokoli výmazu, opravy nebo 

blokování vašich údajů třetí osobě, které byly tyto
údaje zpřístupněny.

Nařízení (ES) č. 45/2001
Nařízením (ES) č. 45/2001 (Úř. věst. L 8, 12. 1. 2001) 
se provádí článek 286 Smlouvy o ES úpravou právního
rámce pro zpracování osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství.

Evropský inspektor ochrany údajů
Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým 
orgánem dozoru, který je pověřen sledováním 
a zajišťováním uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001 
a všech ostatních aktů Společenství souvisejících
s ochranou osobních údajů.
Poskytuje poradenství orgánům a institucím Společen-
ství, jakož i subjektům údajů, ve všech otázkách, které
se týkají zpracování osobních údajů.

Inspektoři ochrany údajů
Nařízení (ES) č. 45/2001 stanovuje, že v každém orgánu
a v každé instituci Společenství by měli působit
inspektoři ochrany údajů. Tito inspektoři ochrany údajů
zajišťují uplatňování nařízení a dbají o to, aby při zpra-
cování nedocházelo k poškozování práv a svobod 
subjektů údajů.
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