
 

 

Příloha č. 1 - Rozsah Nařízení pro organizaci 

 
Rozsah Nařízení pro organizaci formou článků je definován takto: 

Článek -
odstavec 

Povinnost 

5/1/b 
identifikace účelu zpracování 

6 
identifikace právního základu zpracování 

7_1 
doložitelnost souhlasu 

7_2 
oddělitelnost žádosti o vyjádření souhlasu, srozumitelnost, snadná přístupnost  

7_3 
poskytnutí možnosti odvolání souhlasu stejně snadným způsobem 

7_3 
informace subjektu, že odvoláním žádosti není dotčena zákonnost zpracování do 
odvolání 

9_3 
zpracovávání zvláštních kategorií OÚ pracovníkem vázaným služebním tajemstvím 
nebo na jeho odpovědnost  

12_1 
splnění informační povinnosti vůči subjektu (čl. 13 a 14) stručným, transparentním, 
srozumitelným a snadno přístupným způsobem, písemně nebo elektronicky, na žádost 
subjektu ústně 

12_2 
usnadnění výkonu práv subjektů (čl. 15-22) 

12_3 
poskytnutí informací subjektu dle čl. 15-22 bezodkladně, nejdéle do 1 měsíce 

12_4 
poskytnutí informací subjektu v případě nepřijetí opatření dle žádosti subjektu (čl. 15-
22) o důvodech a možnosti podat stížnost dozorovému úřadu 

12_6 
provedení dodatečné identifikace subjektu v případě pochybností o totožnosti v 
případě žádosti dle čl. 15-22 

13_1 
poskytnutí informací subjektu v okamžiku získání osobních údajů  
 
Výjimky v čl. 13 odst. 4! 

13_2 

poskytnutí informací subjektu v okamžiku získání osobních údajů, jsou-li nezbytné pro 
zajištění spravedlivého a transparentního zpracování 
 
Výjimky v čl. 13 odst. 4! 

14_1 
poskytnutí informací subjektu, jestliže OÚ nebyly získány od subjektu  
 
Výjimky v čl. 14 odst. 5! 

14_2 

poskytnutí informací subjektu, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a 
transparentního zpracování, jestliže OÚ nebyly získány od subjektu  
 
Výjimky v čl. 14 odst. 5! 

15_1 
Poskytnutí přístupu ke zpracovávaným OÚ subjektům údajů 



 

 

Článek -
odstavec 

Povinnost 

15_2 
Informace subjektům údajů o zárukách dle čl. 46, pokud se OÚ předávají do třetí země  

16 
Oprava nepřesných OÚ, doplnění neúplných OÚ 

17_1 
Výmaz zpracovávaných OÚ na základě žádosti subjektu bez zbytečného odkladu 
 
Výjimky v čl. 17 odst. 3! 

17_2 
Informování správců zveřejněných OÚ o žádosti subjektu o výmaz  

18_1 
Povinnost omezit zpracování OÚ na základě žádosti subjektu 

18_3 
informace subjektu o zrušení omezení zpracování (předem) 

19 
oznámení příjemcům, jimž byly OÚ zpřístupněny, opravy, výmazy nebo omezení 
provedení dle čl. 16-18 

19 
informace subjektu o příjemcích údajů, jimž byly OÚ zpřístupněny, na jeho žádost 

20_1 
vydání zpracovávaných OÚ poskytnutých správci v běžném formátu a jejich předání 
jinému správci (je-li to technicky proveditelné) 

21_1 
zanechání zpracování na základě námitky subjektu proti zpracování 

21_2 
výslovné upozornění subjektu na právo na vznesení námitky 

22_3 
provedení opatření na ochranu práv a svobod subjektu údajů v případě zpracování 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro subjekt právní 
účinky nebo se ho významně dotýká 

24_1 
zavedení vhodných technických a organizačních opatření k zajištění souladu zpracování 
s GDPR  

25_1 
zavedení vhodných technických a organizačních opatření k provádění zásad ochrany 
OÚ 

25_2 
zavedení opatření k zajištění zpracovávání údajů pouze v rozsahu nezbytném k účelu 
zpracování  

26 
nastavení odpovědnosti a povinností v případě společných správců 

28_1 
zapojení pouze zpracovatelů poskytujících dostatečné záruky ochrany OÚ 

28_2 
ZPRACOVATEL - nezapojí do zpracování žádného správce bez předchozího svolení 
správce 

28_3 
uzavření smlouvy o zpracování OÚ se zpracovatelem 

28_4 
ZPRACOVATEL - přenos povinností při zapojení dalšího zpracovatele 

29 
ZPRACOVATEL - jedná-li z pověření správce a má přístup k OUÚ může je zpracovávat 
pouze na pokyn správce 



 

 

Článek -
odstavec 

Povinnost 

30_1 
vedení záznamů o činnostech zpracování 

30_4 
poskytnutí záznamů o činnostech zpracování ÚOOÚ 

31 
spolupráce správce, případně zástupce správce s ÚOOÚ při plnění jeho úkolů 

32_1 
přijetí technických a organizačních opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající 
riziku 

32_4 
přijetí opatření k zajištění, aby jakákoli fyzická osoby mající přístup k OÚ jednala pouze 
na pokyn správce 

33_1 
nahlášení případu porušení zabezpečení OÚ na ÚOOÚ do 72 hod. od okamžiku, kdy se 
o něm dozvěděl 

34_1 
oznámení porušení zabezpečení subjektům údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý 
případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro 
práva a svobody fyzických osob 

35_1 
provedení posouzení vlivu operací zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) 

35_2 
povinnost vyžádat si posudek pověřence (DPO) při zpracování DPIA 

35_9 
získání stanoviska subjektu OÚ nebo jejich zástupců k zamýšlenému zpracování - ve 
vhodných případech 

35_11 
provedení přezkumu zpracování k posouzení souladu s DPIA v případě, kdy dojde ke 
změně rizika, které představují operace zpracování 

36_1 
předchozí konzultace s ÚOOÚ, pokud z DPIA vyplývá vysoké riziko daného zpracování v 
případě nepřijetí opatření k jeho zmírnění 

37_1 
Jmenování pověřence pro OOÚ (DPO) 

37_7 
Zveřejnění kontaktních údajů DPO a nahlášení ÚOOÚ 

38 
Implementace povinností správce vůči DPO 

 
 


