39.30. Transparentnost a
postupy
http://www.guard7.cz/gdpr/transparentnost-a-postupy
1. Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným
způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků veškeré stanovené informace a učinil veškerá potřebná
sdělení o zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené
konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými
prostředky, včetně ve vhodných případech v elektronické formě.
Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty
ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je
prokázána jinými způsoby.
2. Správce usnadňuje výkon práv subjektu údajů.
3. Správce poskytne subjektu údajů na žádost informace o přijatých
opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v
případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí
prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o
jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení
žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů
podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v
elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá
o jiný způsob.
4. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal,
informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí
žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti
podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
5. Informace výše uvedené se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li

žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení
nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo odmítnout žádosti
vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti
dokládá správce.
6. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické
osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí
dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu
údajů.
7. Informace, které mají být subjektům údajů poskytnuty mohou být
doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno
viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o
zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v
elektronické formě, musí být strojově čitelné.
8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 92 za účelem určení informací, které mají být
sděleny pomocí ikon, a postupů pro poskytování
standardizovaných ikon.
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