39.3. Souhlas se zpracováním
osobních údajů
http://www.guard7.cz/gdpr/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju
Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev
vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. K udělení
souhlasu nesmí být jakýmkoliv způsoben nucen.
Shrnutí.
1. Souhlas se zpracováním OÚ Je jedním z právních důvodů pro
zpracování osobních údajů.
2. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Odvolání
souhlasu nemusí vždy znamenat okamžitý výmaz – v případě, že
existuje pro zpracování další právní důvod. Odvolání souhlasu
neznamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, pokud
existuje další právní důvod zpracování.
3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
4. Souhlas musí být informovaný, viz recitál 42 nařízení GDPR: …
Aby se zajistilo, že souhlas bude informovaný, měl by subjekt
údajů znát alespoň totožnost správce a účely zpracování, k
nimž jsou jeho osobní údaje určeny.
5. Souhlas není svobodný, pokud subjekt údajů nemá skutečnou
volbu nebo nemůže souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by byl
poškozen.
6. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu by se nemělo
použít jako právní důvod pro zpracování osobních údajů v případě,
kdy je mezi subjektem údajů a správcem jasná nerovnováha.

7. Správce musí udělení souhlasu doložit – předložit důkaz.
8. Vyjádření souhlasu musí být vždy aktivní. Mlčení, předem
zaškrtnutá políčka nebo nečinnost nemohou být považovány za
souhlas.
9. Souhlas se vždy poskytne k určitému účelu zpracování –
například pro zasílání newsletterů, vedení evidence členů spolku
apod. Ke každémů účelu musí být udělen samostatně.
10. Uzavření smlouvy nesmí být podmiňováno poskytnutím souhlasu
se zpracováním osobních údajů.
11. Souhlas musí být odlišitelný tj. musí být odlišen od jiných
skutečností, ke kterým se subjekt údajů vyjadřuje. Například:
souhlas musí být oddělený od smlouvy či obchodních podmínek –
již není možné, aby byl jejich nedílnou součástí “podepisuje se
vždy zvlášť”.
Podmínky vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Platnost souhlasu uděleného před účinností GDPR
Recitál 32 nařízení GDPR
Recitál 42 nařízení GDPR
Recitál 43 nařízení GDPR
Recitál 50 nařízení GDPR
Recitál 51 nařízení GDPR
Recitál 65 nařízení GDPR
Recitál 68 nařízení GDPR
Recitál 111 a 112 nařízení GDPR
Recitál 155 nařízení GDPR
Recitál 171 nařízení GDPR
Článek 4 – Definice, odst. 11 nařízení GDPR
Článek 6 – Zákonnost zpracování, nařízení GDPR

Článek 7 – Podmínky vyjádření souhlasu, nařízení GDPR
Článek 8 – Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se
službami informační společnosti, nařízení GDPR
Článek 9 – Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Článek 13 – Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou
získány od subjektu údajů, nařízení GDPR
Článek 17 – Právo na výmaz („právo být zapomenut“), nařízení
GDPR
Článek 18 – Právo na omezení zpracování, nařízení GDPR
Článek 20 – Právo na přenositelnost údajů, nařízení GDPR
Článek 22 – Automatizované individuální rozhodování, včetně
profilování, nařízení GDPR
Článek 49 – Výjimky pro specifické situace (Předávání osobních
údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím), nařízení GDPR
Článek 83- Obecné podmínky pro ukládání správních pokut, nařízení
GDPR

Související legislativa

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 127/2005 Sb. ,o elektronických komunikacích.
Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.
Nařízení GDPR
Souhlas by měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením
svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení
subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v
podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního

prohlášení. Mohlo by se například jednat o zaškrtnutí políčka při
návštěvě internetové stránky, volbu technického nastavení pro služby
informační společnosti nebo jiné prohlášení či jednání, které v této
souvislosti jasně signalizuje souhlas subjektu údajů s navrhovaným
zpracováním jeho osobních údajů. Mlčení, předem zaškrtnutá políčka
nebo nečinnost by tudíž neměly být považovány za souhlas. Souhlas by
se měl vztahovat na veškeré činnosti zpracování prováděné pro stejný
účel nebo stejné účely. Jestliže má zpracování několik účelů, měl by být
souhlas udělen pro všechny. Má-li subjekt údajů vyjádřit souhlas na
základě žádosti podané elektronickými prostředky, musí být žádost
jasná a stručná a nesmí zbytečně narušit využívání služby, pro kterou je
souhlas dáván.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, měl by být
správce schopen prokázat, že subjekt údajů vyjádřil s danou operací
zpracování souhlas. Zejména v případě písemného prohlášení
souvisejícího s jinou skutečností by mělo být pomocí záruk zajištěno, že
si je subjekt údajů vědom toho, že dává souhlas a v jakém rozsahu. V
souladu se směrnicí Rady 93/13/EHS (1) by prohlášení o souhlasu
navržené správcem mělo být poskytnuto ve srozumitelném a snadno
přístupném znění za použití jasného a jednoduchého jazyka a nemělo
by obsahovat nepřiměřené podmínky. Aby se zajistilo, že souhlas bude
informovaný, měl by subjekt údajů znát alespoň totožnost správce a
účely zpracování, k nimž jsou jeho osobní údaje určeny. Souhlas by
neměl být považován za svobodný, pokud subjekt údajů nemá
skutečnou nebo svobodnou volbu nebo nemůže souhlas odmítnout
nebo odvolat, aniž by byl poškozen
S cílem zajistit, aby byl souhlas svobodný, by vyjádření souhlasu
nemělo představovat platný právní důvod pro zpracování osobních
údajů ve zvláštním případě, kdy mezi subjektem údajů a správcem
existuje jasná nerovnováha, zejména pokud je správce orgánem
veřejné moci, a je tedy nepravděpodobné, že za všech okolností této
konkrétní situace byl souhlas udělen svobodně. Lze předpokládat, že

souhlas není svobodný, není-li možné vyjádřit samostatný souhlas s
jednotlivými operacemi zpracování osobních údajů, i když je to v daném
případě vhodné, nebo je-li plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby
učiněno závislým na souhlasu, i když to není pro toto plnění nezbytné.
Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly
osobní údaje původně shromážděny, by mělo být 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
nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, mohou být v právu
Unie nebo členského státu určeny a vymezeny úkoly a účely, pro které
se další zpracování považuje za slučitelné a zákonné. Další zpracování
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely by mělo být
považováno za slučitelné zákonné operace zpracování. Právní základ
pro zpracování osobních údajů podle práva Unie nebo členského státu
může rovněž posloužit jako právní základ pro další zpracování. S cílem
zjistit, zda je účel dalšího zpracování slučitelný s účelem, pro který byly
osobní údaje původně shromážděny, by měl správce, po splnění všech
požadavků na zákonnost původního zpracování, vzít mimo jiné v úvahu
jakoukoliv vazbu mezi těmito účely a účely zamýšleného dalšího
zpracování, kontext, v němž byly osobní údaje shromážděny, zejména
přiměřená očekávání ohledně dalšího použití osobních údajů, která mají
subjekty údajů na základě svého vztahu se správcem, povahu osobních
údajů, důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů a
existenci vhodných záruk jak během původních, tak během
zamýšlených dalších operací zpracování.

Pokud subjekt údajů udělil souhlas nebo pokud je zpracování na
základě práva Unie nebo členského státu, které představuje v rámci

demokratické společnosti nezbytné a přiměřené opatření s cílem zajistit
zejména důležité cíle obecného veřejného zájmu, měl by správce mít
možnost dalšího zpracování osobních údajů bez ohledu na slučitelnost
účelů. V každém případě by mělo být zajištěno, že budou uplatňovány
zásady stanovené v tomto nařízení, a zejména že bude subjekt údajů o
těchto jiných účelech a o svých právech, včetně práva vznést námitku,
informován. Oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro
veřejnou bezpečnost správcem a předání dotčených osobních údajů
příslušnému orgánu v jednotlivých případech nebo v několika případech
týkajících se téhož trestného činu nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost
by mělo být považováno za oprávněný zájem správce. Avšak takové
přenesení oprávněného zájmu správce nebo další zpracování osobních
údajů by mělo být zakázáno, jestliže není slučitelné s povinností
mlčenlivosti vyplývající ze zákona či se závaznou povinností
zachovávat profesní či jiné tajemství.
Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé z hlediska
základních práv a svobod, zasluhují zvláštní ochranu, jelikož by při
jejich zpracování mohla vzniknout závažná rizika pro základní práv a
svobody. Mezi tyto osobní údaje by měly patřit osobní údaje vypovídající
o rasovém či etnickém původu, ovšem s tím, že použití slov „rasový
původ“ v tomto nařízení neznamená, že Unie akceptuje teorie, které se
pokoušejí určit existenci různých lidských ras. Zpracování fotografií by
nemělo být systematicky považováno za zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů, neboť na fotografie se definice biometrických údajů
vztahuje pouze v případech, kdy jsou zpracovávány zvláštními
technickými prostředky umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo
autentizaci fyzické osoby. Tyto osobní údaje by neměly být
zpracovávány, pokud není zpracování povoleno ve zvláštních případech
stanovených tímto nařízením, a to se zohledněním skutečnosti, že v
právu členských států mohou být stanovena zvláštní ustanovení o
ochraně údajů s cílem přizpůsobit uplatňování pravidel tohoto nařízení
za účelem dodržení zákonné povinnosti nebo splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je

pověřen správce. Společně se zvláštními požadavky na takové
zpracování by se měly uplatňovat obecné zásady a další pravidla tohoto
nařízení, zejména pokud jde o podmínky pro zákonné zpracování.
Odchylky od obecného zákazu zpracování těchto zvláštních kategorií
osobních údajů by měly být výslovně stanoveny mimo jiné v případě,
kdy subjekt údajů poskytuje svůj výslovný souhlas nebo jde-li o
zvláštní potřeby, zejména pokud je toto zpracování prováděno v
průběhu oprávněných činností některých sdružení či nadací, jejichž
cílem je umožnit výkon základních svobod.
Fyzická osoba by měla mít právo na opravu osobních údajů, které se jí
týkají, a „právo být zapomenuta“, pokud uchovávání těchto údajů
porušuje toto nařízení nebo právo Unie či členského státu, které se na
správce vztahuje. Subjekt údajů by zejména měl mít právo na to, aby
jeho osobní údaje byly vymazány a nebyly dále zpracovávány, pokud
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány, pokud subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním
nebo pokud vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej
týkají, anebo pokud je zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto
nařízením z jiných důvodů. Toto právo je obzvláště důležité v případech,
kdy subjekt údajů dal svůj souhlas v dětském věku a nebyl si plně
vědom rizik spojených se zpracováním a později chce tyto osobní údaje
zejména na internetu odstranit. Subjekt údajů by měl mít možnost toto
právo uplatnit bez ohledu na skutečnost, že již není dítě. Další
uchovávání osobních údajů by však mělo být zákonné, pokud je to
nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, z důvodu
splnění právní povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, z důvodů
veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.
Aby měl subjekt údajů větší kontrolu nad svými údaji, měl by v případě,

kdy se osobní údaje zpracovávají automatizovaně, mít též právo získat
osobní údaje, které se ho týkají, a jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a
interoperabilním formátu a předat je jinému správci. Správce údajů je
třeba podporovat v rozvíjení interoperabilních formátů umožňujících
přenositelnost údajů. Toto právo by se mělo uplatnit v případě, kdy
subjekt údajů poskytl osobní údaje na základě svého souhlasu, nebo
pokud je zpracování potřebné za účelem plnění smlouvy. Nemělo by se
uplatňovat v případě, kdy je zpracování založeno na jiném právním
důvodu, než je souhlas nebo smlouva. Vzhledem ke své povaze by
toto právo nemělo být uplatňováno vůči správcům, kteří zpracovávají
osobní údaje v rámci výkonu veřejné moci. Proto by se nemělo
uplatňovat v případě, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pro
vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce. Právo subjektu údajů předat nebo obdržet
osobní údaje, které se ho týkají, by nemělo zakládat povinnost správců
zavést nebo zachovávat technicky kompatibilní systémy zpracování.
Pokud se určitý soubor osobních údajů týká více než jednoho subjektu
údajů, neměla by právem obdržet osobní údaje být dotčena práva a
svobody jiných subjektů údajů podle tohoto nařízení. Tímto právem by
dále nemělo být dotčeno právo subjektu údajů dosáhnout výmazu
osobních údajů a omezení uvedeného práva, jak je stanoveno v tomto
nařízení, a zejména by toto právo nemělo znamenat výmaz osobních
údajů týkajících se daného subjektu údajů, které tento subjekt údajů
poskytl v rámci plnění smlouvy, v rozsahu, v němž jsou tyto osobní
údaje nezbytné pro plnění dané smlouvy, a po dobu nezbytně nutnou
pro toto plnění. Pokud je to technicky možné, měl by mít subjekt údajů
právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem
správci jinému.
Měla by být stanovena možnost předat údaje za určitých okolností,
pokud subjekt údajů dal svůj výslovný souhlas nebo pokud je předání
příležitostné a nezbytné v souvislosti se smluvními či právními nároky,

bez ohledu na to, zda probíhá v soudním řízení nebo ve správním či
jakémkoli mimosoudním řízení, včetně řízení před regulačními orgány.
Rovněž by měla být stanovena možnost převádět údaje, pokud je to
nutné z důležitých důvodů veřejného zájmu stanovených právem Unie
nebo členského státu nebo pokud je předání prováděno z rejstříku
zřízeného na základě právních předpisů a určeného k nahlížení pro
veřejnost nebo osoby s oprávněným zájmem. V tomto případě by se
takové předání nemělo týkat všech osobních údajů ani celých kategorií
osobních údajů obsažených v tomto rejstříku, a pokud má být rejstřík
přístupný osobám s oprávněným zájmem, mělo by být předání
uskutečněno pouze na žádost těchto osob nebo pokud jsou tyto osoby
jejich příjemci, přičemž je třeba plně zohlednit zájmy a základní práva
subjektu údajů.

Tyto výjimky by se měly uplatnit zejména v případech, kdy je předání
údajů vyžadováno a je nutné z důležitých důvodů veřejného zájmu,
například v případech mezinárodní výměny údajů mezi orgány pro
hospodářskou soutěž, daňovými či celními správami, orgány finančního
dohledu, útvary příslušnými v oblasti sociálního zabezpečení nebo
veřejného zdraví, například v případě vysledování kontaktů v souvislosti
s nakažlivými chorobami nebo za účelem omezení nebo odstranění
dopingu ve sportu. Předání osobních údajů by mělo být považováno za
zákonné rovněž tehdy, pokud je nezbytné pro ochranu životně
důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné osoby, včetně fyzické
integrity nebo života, není-li subjekt údajů schopen udělit souhlas. V
případě neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně může právo
Unie nebo členského státu z důležitých důvodů veřejného zájmu
výslovně stanovit omezení předání konkrétních kategorií údajů třetí zemi
nebo mezinárodní organizaci. Členské státy by taková ustanovení měly
oznámit Komisi. Jakékoliv předání osobních údajů subjektu údajů, který
není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas s předáním,
mezinárodní humanitární organizaci za účelem vykonání úkolu

svěřeného na základě ženevských úmluv nebo uplatňování
mezinárodního humanitárního práva použitelného v ozbrojených
konfliktech by mohlo být považováno za nezbytné z důležitého důvodu
veřejného zájmu nebo z důvodu životně důležitého zájmu subjektu
údajů.
Právo členského státu nebo kolektivní smlouvy (včetně „podnikových
dohod“) mohou stanovit zvláštní pravidla, která upraví zpracování
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, zejména
podmínky, za nichž lze osobní údaje v souvislosti se zaměstnáním
zpracovávat na základě souhlasu zaměstnance, za účelem náboru,
plnění pracovní smlouvy včetně plnění povinností stanovených
zákonem nebo kolektivními smlouvami, řízení, plánování a organizace
práce, za účelem zajištění rovnosti a různorodosti na pracovišti, zdraví a
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem individuálního a kolektivního
výkonu a požívání práv a výhod spojených se zaměstnáním a za
účelem ukončení zaměstnaneckého poměru.
Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být tímto nařízením zrušena.
Zpracování, které již ke dni použitelnosti tohoto nařízení probíhá, by
mělo být uvedeno v soulad s tímto nařízením ve lhůtě dvou let ode dne
vstupu tohoto nařízení v platnost. Je-li toto zpracování založeno na
souhlasu podle směrnice 95/46/ES, není nutné, aby subjekt údajů
znovu udělil svůj souhlas, pokud je způsob udělení daného souhlasu v
souladu s podmínkami tohoto nařízení, s cílem umožnit správci
pokračovat v tomto zpracování i po dni použitelnosti tohoto nařízení.
Přijatá rozhodnutí Komise a schválení dozorových úřadů vycházející ze
směrnice 95/46/ES by měla zůstat v platnosti, dokud nebudou
změněna, nahrazena nebo zrušena.
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: „souhlasem“ subjektu údajů
jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle,
kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své
svolení ke zpracování svých osobních údajů;

Článek 6
Zákonnost zpracování

Odst. 1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna
z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů
pro jeden či více konkrétních účelů;

Odst. 4. Pokud zpracování pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje
shromážděny, není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na právu
Unie či členského státu, který v demokratické společnosti představuje
nutné a přiměřené opatření k zajištění cílů uvedených v čl. 23 odst. 1,
zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je zpracování pro jiný účel
slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny,
mimo jiné:

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

b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud
jde o vztah mezi subjekty údajů a správcem;

c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní
kategorie osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se
rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle článku 10;

d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů;

e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo
pseudonymizace.
Článek 7
Podmínky vyjádření souhlasu

1.Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce
schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých
osobních údajů.

2.Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením,
které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření
souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností
jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití
jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Jakákoli část tohoto
prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná.

3.Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o
tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně
snadné jako jej poskytnout.

4.Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně
zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně
poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních
údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.
Článek 8

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami
informační společnosti

1.Pokud se použije čl. 6 odst. 1 písm. a) v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti přímo dítěti, je zpracování osobních údajů dítěte
zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, je
takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento
souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou
zodpovědnost k dítěti. Členské státy mohou pro uvedené účely právním
předpisem stanovit nižší věk, ne však nižší než 13 let.

2.Správce vyvine přiměřené úsilí s ohledem na dostupnou technologii,
aby v takovýchto případech ověřil, že byl souhlas vyjádřen nebo
schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

3.Odstavcem 1 není dotčeno obecné smluvní právo členských států,
například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy
vzhledem k dítěti.
Článek 9

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

1.Zakazuje se zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či
filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování
genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním
životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2.Odstavec 1 se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů:

a) 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;

c) zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky
nebo právně způsobilý udělit souhlas;

d) 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;
Oddíl 2

Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od
subjektu údajů

1.Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od
subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů
subjektu údajů tyto informace:

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu
osobních údajů;

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ

pro zpracování;

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je
zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o
odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích
46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné
záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom,
kde byly tyto údaje zpřístupněny.

2.Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu
údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li
nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst.
2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním;
Článek 17

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1.Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce
má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je
dán jeden z těchto důvodů:

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6
odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro zpracování;
Článek 18

Právo na omezení zpracování

1.Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v
kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních
údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale
subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1,
dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad
oprávněnými důvody subjektu údajů.

2.Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto
osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se
souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo
právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo
některého členského státu.
Článek 20

Právo na přenositelnost údajů

1.Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež
poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě,
že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo

čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a

b) zpracování se provádí automatizovaně.
Článek 22

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

1.Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným
způsobem významně dotýká.

2.Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Článek 49

Výjimky pro specifické situace

1.Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45
odst. 3 ani vhodné záruky podle článku 46, včetně závazných

podnikových pravidel, může se předání nebo soubor předání osobních
údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnit pouze při
splnění jedné z následujících podmínek:

a) 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;

f) 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;
Článek 83

Obecné podmínky pro ukládání správních pokut

5.Za porušení následujících ustanovení lze v souladu s odstavcem 2
uložit správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o
podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za
předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší:

a) základní zásady pro zpracování, včetně podmínek týkajících se
souhlasu podle článků 5, 6, 7 a 9;
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