Zákon č . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (platné znění) - výpis
§4
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se pova~uje za určený
nebo určitelný, jestli~e lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v
odborových organizacích, nábo~enství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním ~ivotě
subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umo~ňuje přímou identifikaci nebo
autentizaci subjektu údajů,
c) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo
určitelnému subjektu údajů,
d) subjektem údajů fyzická osoba, k ní~ se osobní údaje vztahují,
e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s
osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shroma~ďování, ukládání
na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, pou~ívání, předávání, aíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,
f) shroma~ďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jeho~ cílem je získání osobních údajů za účelem jejich
dalaího ulo~ení na nosič informací pro jejich okam~ité nebo pozdějaí zpracování,
g) uchováváním osobních údajů udr~ování údajů v takové podobě, která je umo~ňuje dále zpracovávat,
h) blokováním operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních
údajů, s výjimkou nezbytných zásahů,
i) likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalaích
zpracování,
j) správcem ka~dý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
Zpracováním osobních údajů mů~e správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláatní zákon nestanoví jinak,
k) zpracovatelem ka~dý subjekt, který na základě zvláatního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto
zákona,
l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo
jako součást veřejného seznamu,
m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen datový soubor ) jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo
zpřístupnitelný podle společných nebo zvláatních kritérií,
n) souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jeho~ obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním
osobních údajů,
o) příjemcem ka~dý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepova~uje subjekt, který zpracovává osobní
údaje podle § 3 odst. 6 písm. g).

HLAVA II
PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

§5
(1) Správce je povinen
a) stanovit účel, k němu~ mají být osobní údaje zpracovány,
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li
správce, ~e jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená
opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze

zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6. 11) Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu předat vaem příjemcům,
d) shroma~ďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,
e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje
uchovávány pouze pro účely státní statistické slu~by, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při pou~ití pro tyto účely je třeba dbát
práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ~ivota subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat,
jakmile je to mo~né,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němu~ byly shromá~děny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v
mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
g) shroma~ďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shroma~ďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
h) nesdru~ovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
(2) Správce mů~e zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je mů~e zpracovávat,
a) jestli~e provádí zpracování nezbytné pro dodr~ení právní povinnosti správce, 12)
b) jestli~e je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, její~ smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně
smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,
c) pokud je to nezbytně třeba k ochraně ~ivotně důle~itých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu
získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat,
d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláatním právním předpisem. 13) Tím vaak není dotčeno právo na
ochranu soukromého a osobního ~ivota subjektu údajů,
e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování
osobních údajů vaak nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního ~ivota,
f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné
anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, nebo,
g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláatního zákona.
(3) Provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláatního zákona, 12) je povinen dbát práva na ochranu soukromého a
osobního ~ivota subjektu údajů.
(4) Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas
dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat
po celou dobu zpracování.
(5) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo slu~eb subjektu údajů, lze pro
tento účel pou~ít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se
svojí činností jako~to správce nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel vaak nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím
subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným
údajům přiřazovat dalaí osobní údaje.
(6) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 5, mů~e tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto
podmínek:
a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,
b) údaje budou vyu~ívány pouze za účelem nabízení obchodu a slu~eb,
c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.
(7) Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce 6, nesmí tyto údaje předávat jiné osobě.
(8) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 6 písm. c) musí subjekt údajů učinit písemně. Správce je povinen informovat ka~dého
správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, ~e subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním.
(9) Za účelem vyloučení mo~nosti, ~e jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně pou~ity k nabídce obchodu a slu~eb,
je správce oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, ~e subjekt údajů vyslovil
nesouhlas podle odstavce 5.

