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Tyto stránky jsou důkazem toho, že Obec Třebešice bere otázku příprav na účinnost nového
evropského nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů známého pod zkratkou GDPR velmi vážně.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem.
Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají
každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů
fyzických osob (občanů, „subjektů údajů“) v rámci agendy obce je prováděno ve prospěch
těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být
posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou
proporcionality, musí být v rovnováze s dalšími základními právy se kterými nesmí být
v rozporu.
Obec Třebešice (dále jen Obec) dosud zpracovává osobní údaje občanů podle účelů
zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a následně dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále také jen
„nařízení“ nebo „obecné nařízení“), které se stane přímo účinné a aplikovatelné ve všech
členských státech Evropské unie ode dne 25. května 2018.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data
Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém
území Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné. Platí
tedy na území členských států Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně. K jeho
použitelnosti není potřeba, aby byl obsah nařízení převeden do zákona. Je pouze potřeba
provést některé změny v právním řádu, aby byl jako celek s nařízením slučitelný.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem.
Nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.
Osobním údajem je jakýkoli údaj o osobě, kterou může správce nebo kdokoli jiný přímo nebo
nepřímo ztotožnit. Tedy osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou
lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby.
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů prováděné alespoň částečně
automatizovaně (např. uložení na CD nebo na cloud) nebo na neautomatizované zpracování
osobních údajů, které jsou nebo mají být součástí kartotéky či evidence.
Pravidla ochrany osobních údajů se dotýkají kteréhokoli subjektu, který zpracovává osobní
údaje způsoby, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nařízení tyto
subjekty rozděluje na správce osobních údajů a zpracovatele.
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (jeho činnost je tedy odvozená od
smlouvy s konkrétním správcem).

2

Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů
Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy
zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Zákonné normy, na
základě kterých shromažďuje a zpracovává osobní údaje, jsou zveřejněny na www stránkách
obce. Pokud Obec zpracovává osobní údaje o subjektech údajů na základě zákonného
zmocnění, na toto zpracování se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.
V případě, že jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak
takováto zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen
zcela výjimečně, kdy k tomuto dochází zejména při společenských akcích a takto získané
údaje –zpravidla fotografie, které nelze považovat za podobizny, slouží pro dokumentaci
běžného života v obci a plní informační charakter o průběhu dané události.
Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak
na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Obec
uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů občanů (fyzických osob), respektuje
Obec jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů. Obec
respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být
informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období,
po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny
informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně
zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů
vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena,
nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
Každý dotčený občan má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se
týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů
Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Zpracování osobních údajů Obcí je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro
občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se
zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými
a jednoduchými jazykovými prostředky.
Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby
upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva,
která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní
údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku
shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy
přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu.
Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum.
Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou
bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k
osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).
Obec, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních
údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování
zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních
údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení
zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech
úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel
systémů zabezpečení osobních údajů.
V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení
EU 2016/679, provede Obec nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních
údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení
zohlední Obec povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Opatření k

3

zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů a konkrétní technická, organizační a
bezpečnostní opatření, která Obec přijme, aby zajistila soulad s Nařízením EU, budou v této
souvislosti nově rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Obce.
Součástí těchto opatření bude i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Třebešice dne: 23. dubna 2018
Mgr. Jaroslav Havránek
starosta obce
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