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Nastal čas připravit se na reformu EU v oblasti ochrany osobních údajů
Dne 14. dubna 2016 schválil Evropský parlament po bezmála čtyřech letech
nová pravidla v oblasti ochrany osobních údajů, která mají nahradit stávající
úpravu z roku 1995. Nově tak budou správci a zpracovatelé povinni vést
podrobnější dokumentaci o zpracování osobních údajů, jmenovat inspektora
ochrany údajů a plnit další povinnosti, za jejichž porušení jim bude hrozit
pokuta až do výše 20 000 000 EUR nebo až 4 % z celosvětového obratu
za předcházející finanční rok. Konkrétně bylo schváleno obecné nařízení
o ochraně osobních údajů („NOOÚ“) a směrnice týkající se datových
přenosů pro policejní a soudní účely. NOOÚ bude v nejbližší době vyhlášeno
v Úředním věstníku Evropské unie a 20 dní po vyhlášení vstoupí v platnost.
Po uplynutí dvou let od vyhlášení v Úředním věstníku EU bude NOOÚ přímo
účinné a vymahatelné ve všech členských státech.
Hlavní změnou, kterou NOOÚ oproti dosavadní úpravě přináší, je jeho
přímý účinek. To znamená, že jakmile vejde NOOÚ v účinnost, bude přímo
aplikovatelné ve všech členských státech a nebude nutné jej provádět
speciálním vnitrostátním předpisem. S účinností NOOÚ tak začnou
platit stejná pravidla ochrany osobních údajů ve všech členských státech
s výjimkou států, které si sjednaly výjimku (tj. Velká Británie, Irsko a Dánsko).
Další novinkou je úprava rozsahu NOOÚ, které se bude vztahovat nově
i na správce osobních údajů, kteří sice nejsou usazeni v EU, ale zpracování
údajů provádějí v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb na území EU
nebo se sledováním chování fyzických osob v rámci EU.
NOOÚ přináší také úpravy právních institutů, které bylo dle názoru
Evropské komise třeba kodifikovat s ohledem na vývoj technologií. Veškeré
informace a oznámení v souvislosti se zpracováním osobních údajů musí
být dostupné ve srozumitelné, jasné a běžné formě s tím, že zvláštní důraz
je kladen na informace určené dětem. Souhlas dítěte se zpracováním

osobních údajů je možné získat až od 16. roku dítěte, do té doby musí
souhlas udělit zákonný zástupce. Správce musí vynaložit odpovídající úsilí,
aby si ověřil, zda je souhlas opravdu udělován zákonným zástupcem.
Členské státy si mohou odlišně upravit hranici věku pro udělení souhlasu
se zpracováním dítětem, přičemž tato hranice nesmí být nižší než 13. rok
věku. Fyzické osoby, které v dětství poskytly své osobní údaje ke zpracování,
mohou podle NOOÚ žádat rovněž jejich výmaz.
Mezi podrobněji upravené instituty patří právo na opravu, právo na výmaz
a nově výslovně stanovené právo být zapomenut a právo na přenositelnost
údajů. Právo být zapomenut umožňuje subjektu údajů za určitých
podmínek, např. při odvolání souhlasu se zpracováním, požadovat
od správce výmaz osobních údajů a zdržení se dalšího zpracovávání.
Právo na přenositelnost údajů, umožňuje fyzické osobě získat kopii
zpracovávaných osobních údajů, které se jí týkají, nebo umožňuje
osobě přenést zpracovávané údaje k jinému poskytovateli (např. mezi
poskytovateli služeb elektronické komunikace).
Správci a zpracovatelé jsou dle NOOÚ povinni vést podrobnější
dokumentaci týkající se zpracování osobních údajů. Dále je správce
nebo zpracovatel povinen provést obsáhlé požadavky stanovené NOOÚ
na bezpečnost údajů a případně za splnění určitých podmínek vypracovat
posouzení dopadu na ochranu údajů. Společnostem, jejichž činnost se
skládá z rozsáhlého pravidelného a systematického monitorování subjektů
údajů nebo jejichž činnost se skládá z rozsáhlého zpracování zvláštních
kategorií údajů, NOOÚ nově ukládá povinnost jmenovat inspektora
ochrany údajů.
NOOÚ stanoví povinnost správců a zpracovatelů oznamovat případy
narušení ochrany osobních údajů. Správce je povinen oznámit případy
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narušení ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů
do 72 hodin od té doby, kdy se o narušení dozvěděl. Takovými narušeními
mohou být například různé útoky, které vedou k nepředvídaným nebo
neoprávněným situacím, jako je zničení, ztráta, pozměnění nebo
neoprávněný přístup k zpracovávaným nebo uloženým osobním údajům.
Velký důraz je kladen na harmonizaci oblasti ochrany osobních údajů
v celé Evropské unii. Praktikovat se bude zejména zásada jednoho
správního místa, která bude využívána zejména v případech, kdy skupina
společností disponuje dceřinými společnostmi ve více členských státech,
tyto společnosti se budou obracet pouze na dozorový orgán v zemi,
kde se nachází sídlo mateřské společnosti. Jako další prostředek ochrany
na evropské úrovni bude zřízena Evropská rada pro ochranu údajů, která
bude tvořena vedoucími orgánů dozoru z každého členského státu
a Evropským inspektorem ochrany údajů. NOOÚ se věnuje i procesním
otázkám, jako je právo subjektu údajů vznést stížnost k orgánu dozoru
nebo právo na uplatnění soudních opravných prostředků vůči orgánu
dozoru nebo vůči správci či zpracovateli.
NOOÚ stanoví dvě výše pokut dle závažnosti porušení pravidel stanovených
v NOOÚ. Zaprvé se jedná o pokutu do výše až 10 000 000 EUR či až 2 %
z celosvětového obratu za předcházející finanční rok podle toho, která
částka je vyšší. Zadruhé lze při porušení klíčových ustanovení NOOÚ
(tj. principy zpracování osobních údajů, práva subjektů údajů, předávání
osobních údajů do třetích zemí) uložit pokutu až do výše 20 000 000 EUR
nebo až 4 % z celosvětového obratu za předcházející finanční rok, podle
toho, která z těchto částek je vyšší. Uložení pokuty v takové výši pocítí
i velké nadnárodní společnosti.
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