
KAPITOLA II – Zásady

2

zdroj: © Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998–2018

K
A

P
IT

O
LA

 II

nímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskyt-
nutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak 
zpracovávaných osobních údajů;

13) „genetickými údaji“ osobní údaje týkající se zdě-
děných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, 
které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či 
zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického 
vzorku dotčené fyzické osoby;

14) „biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající 
z konkrétního technického zpracování týkající se fyzic-
kých či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické 
osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identi-
fikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické 
údaje;

15) „údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající 
se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně 
údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají 
o jejím zdravotním stavu;

16) „hlavní provozovnou“:
a) v případě správce s provozovnami ve více než jed-

nom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřed-
ní správa v Unii, ledaže jsou rozhodnutí o účelech 
a prostředcích zpracování osobních údajů přijímána 
v jiné provozovně správce v Unii a tato jiná provo-
zovna má pravomoc vymáhat provádění těchto roz-
hodnutí, přičemž v takovém případě je za hlavní pro-
vozovnu považována provozovna, která tato 
rozhodnutí přijala;

b) v případě zpracovatele s provozovnami ve více než 
jednom členském státě místo, kde se nachází jeho 
ústřední správa v Unii, nebo pokud zpracovatel nemá 
v Unii žádnou ústřední správu, pak ta provozovna 
zpracovatele v Unii, kde probíhají hlavní činnosti 
zpracování v souvislosti s činnostmi provozovny 
zpracovatele, v rozsahu, v jakém se na zpracovatele 
vztahují specifické povinnosti podle tohoto nařízení;
17) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo právnická 

osoba usazená v Unii, která je správcem nebo zpracovate-
lem určena písemně podle článku 27 k tomu, aby správce 
nebo zpracovatele zastupovala, pokud jde o příslušné po-
vinnosti správce nebo zpracovatele ve smyslu tohoto na-
řízení;

18) „podnikem“ jakákoli fyzická nebo právnická oso-
ba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její 
právní formu, včetně osobních společností nebo sdružení, 
která běžně vykonávají hospodářskou činnost;

19) „skupinou podniků“ skupina zahrnující řídící 
podnik a jím řízené podniky;

20) „závaznými podnikovými pravidly“ koncepce 
ochrany osobních údajů, kterou dodržuje správce nebo 
zpracovatel usazený na území členského státu při jedno-
rázových nebo souborných předáních osobních údajů 
správci nebo zpracovateli v jedné nebo více třetích ze-
mích v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků 
vykonávajících společnou hospodářskou činnost;

21) „dozorovým úřadem“ nezávislý orgán veřejné 
moci zřízený členským státem podle článku 51;

22) „dotčeným dozorovým úřadem“ dozorový úřad, 
kterého se zpracování osobních údajů dotýká, neboť:

a) správce či zpracovatel je usazen na území člen-
ského státu tohoto dozorového úřadu;

b) subjekty údajů s bydlištěm v členském státě to-
hoto dozorového úřadu jsou nebo pravděpodobně budou 
zpracováním podstatně dotčeny, nebo

c) u něj byla podána stížnost;
23) „přeshraničním zpracováním“ buď:
a) zpracování osobních údajů, které probíhá v sou-

vislosti s činnostmi provozoven ve více než jednom člen-
ském státě správce či zpracovatele v Unii, je-li tento 
správce či zpracovatel usazen ve více než jednom člen-
ském státě; nebo

b) zpracování osobních údajů, které probíhá v sou-
vislosti s činnostmi jediné provozovny správce či zpraco-
vatele v Unii, ale kterým jsou nebo pravděpodobně budou 
podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom 
členském státě;

24) „relevantní a odůvodněnou námitkou“ námitka 
vůči návrhu rozhodnutí za účelem posouzení, zda došlo 
k porušení tohoto nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon 
v souvislosti se správcem či zpracovatelem v souladu 
s tímto nařízením, která jasně dokazuje významnost rizik 
vyplývajících z návrhu rozhodnutí, pokud jde o základní 
práva a svobody subjektů údajů, případně volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie;

25) „službou informační společnosti“ služba ve smy-
slu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535 (19);

26) „mezinárodní organizací“ organizace a jí podří-
zené subjekty podléhající mezinárodnímu právu veřejné-
mu nebo jiný subjekt zřízený dohodou mezi dvěma nebo 
více zeměmi nebo na jejím základě.
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Článek 5
Zásady zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje musí být:
a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně 

a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, 
korektnost a transparentnost“);

b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a le-
gitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způso-
bem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpra-
cování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 
účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 
statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje 
za neslučitelné s původními účely („účelové omeze-
ní“);

c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah 
ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („mi-
nimalizace údajů“);

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 
9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. 
L 241, 17.9.2015, s. 1).
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