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Příloha č. 8 

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU (ZÁJEMCE/ ŽADATELE/KLIENTA) DLE GDPR 
 

Byl jsem poučen o tom, zda je poskytnutí údajů zákonným či smluvním požadavkem a zda je povinné, a byl 

jsem poučen o možných důsledcích neposkytnutí takto: 

a) Co je zpracování osobních údajů: 

Zpracováním je jakákoli 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 jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 

b) Kdo je subjektem, zpracovatelem, správcem údajů: 

subjekt údajů–pro účely tohoto poučení je ZÁJEMCE/ŽADATEL/KLIENT, 

správce údajů – je ORGANIZACE: Charita Frenštát pod Radhoštěm, 

zpracovatel údajů – jsou pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, jedná se o pracovní 

pozice: sociální pracovník, vedoucí pracovník služby, koordinátor terénní péče a pracovníci sociální 

služby, ředitel organizace. 

 

c) Právní důvody zpracování osobních údajů subjektu údajů: 
Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů: 

 subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 

 zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, jejíž smluvní stranou je 
subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů, 

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je pověřen správce, 

 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů. 

 

d) Souhlas se zpracováním osobních údajů znamená: 

Souhlas (viz definice článek 4 odst. 1 bod 11 GDPR) je svobodný, konkrétní, informovaný a 

jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své 

svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke 

kterému nesmí být nucen. 

Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. 

Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. 

 

e) Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů: 

Aby bylo možné dosáhnout svobodnosti, konkrétnosti, informovanosti a jednoznačnosti projevu vůle 

subjektu údajů, stanovuje GDPR v článku 7 podmínky vyjádření souhlasu. Zásadní je tzv. odlišitelnost 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/6.htm
http://www.privacy-regulation.eu/cs/4.htm
http://www.privacy-regulation.eu/cs/7.htm
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souhlasu, což znamená, že souhlas musí být odlišen od jiných skutečností, ke kterým se subjekt údajů 

vyjadřuje. Pro názornost, souhlas tak musí být oddělený např. od smlouvy či obchodních podmínek, 

resp. již není možné, aby byl jejich nedílnou součástí. 

 

f) Odvolatelnost souhlasu: 

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Je nutné si uvědomit, že souhlas byl 

dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní 

údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje 

zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. Stejně tak i v případě, kdy správce použil 

souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená 

odvolání souhlasu (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje 

zlikvidovat či je přestat zpracovávat např., pokud osobní údaje musí mít pro zákonem stanovené 

účely. 

 

g) Zvláštní kategorie osobních údajů: 

 

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém 

původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, 

zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii 

údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby. 

Údaj o odsouzení za trestný čin již nebude považován za zvláštní kategorii osobních údajů, ale 

podmínky pro zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů 

mají zvláštní režim v článku 10 GDPR. 

 

h) Práva subjektu údajů: 

Práva subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů jako celku, jelikož subjekt údajů 

je často ve slabším postavení než správce a tudíž vybalancovávají vztah mezi ním a správcem.  

 

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo 

na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, 

totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Mezi další práva 

subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k 

osobním údajům, právo opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo 

na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného 

individuálního rozhodování, včetně profilování. 

 

i) Právo být zapomenut: 

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v GDPR jinými slovy vyjádřenou povinnost správce 

zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka: 

 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 

 subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 

 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 
zpracování, 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/17.htm
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 osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

 osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 
odst. 1 Obecného nařízení. 

 

j) Náklady správce v souvislosti s výkonem práv subjektu údajů: 
Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle článku 15 až 22 a 
34 Obecného nařízení se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané 
subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce 
buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá 
správce. 

 

 

 

 

 

Datum poučení: ……………………………………… 

 

Poučení provedl pověřený pracovník zpracovatele:…………………………………………………………………… 

 

Podpis: …………………………………………………………………………………… 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/12.htm

