Reforma EU v oblasti ochrany údajů:

lepší práva na ochranu údajů pro evropské občany
květen 2018

Internet dnes v Evropě používá každodenně 250 milionů lidí. Sdílíme čím dál víc osobních údajů, ať už
prostřednictvím internetového bankovnictví, nákupů, sociálních sítí, nebo elektronických daňových přiznání.
Vaše právo na ochranu osobních údajů je něco, co je třeba chránit.
Existuje mnoho potenciálních rizik, mimo jiné například neoprávněné
poskytnutí údajů, krádež totožnosti nebo agrese na internetu. Ochrana
osobních údajů je základním právem každého občana EU.
Dne 25. května 2018 začínají platit nová pravidla ochrany osobních údajů.
Díky nim získáte větší kontrolu nad svými osobními údaji a zvýšíte svou
osobní bezpečnost on-line i off-line.

Co jsou to osobní údaje?
Jsou to jakékoli informace, které se týkají
identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby, např.
jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa,
lokalizační údaje.
(Další informace: čl. 4 odst. 1 nařízení)

VAŠE NOVÁ PRÁVA:
> Právo na jasné a srozumitelné informace o tom, kdo vaše
údaje zpracovává, jaké konkrétně a proč.
(Čl. 12–14 nařízení)

> Právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás
daná organizace má.
(Čl. 15 nařízení)

> Právo požadovat, aby jeden poskytovatel
služby předal vaše osobní údaje jinému
poskytovateli služby, např. když přecházíte od jedné internetové
sociální sítě k druhé nebo když měníte poskytovatele cloudových
služeb.
(Čl. 20 nařízení)

>>

> Právo „být zapomenut“. Budete moci požádat o vymazání svých

osobních údajů, pokud již nadále nechcete, aby byly zpracovávány, a pokud
neexistuje žádný legitimní důvod k tomu, aby je společnost uchovávala. Napíšete-li
například své jméno do internetového vyhledávače a ve výsledcích se objeví odkazy
na starý novinový článek o dluhu, který jste dávno zaplatili, budete moci požádat,
aby vyhledávač tyto odkazy vymazal.
(Článek 17 nařízení)

> V případech, kdy společnosti potřebují ke zpracování vašich
údajů váš souhlas, si od vás takový souhlas budou muset vyžádat

a jasně uvést, jak budou vaše osobní údaje použity. Váš souhlas musí přitom
formou jednoznačného potvrzení jasně vyjadřovat, co přesně si přejete, aby se
společnosti už nemohly schovávat za dlouhé právně formalistické podmínky,
které jste nikdy nečetli.
(Čl. 4 odst. 11 a čl. 7 nařízení)

> P okud dojde ke ztrátě nebo krádeži vašich osobních údajů a
pokud by vás to mohlo poškodit, bude vás muset společnost, jež porušení ochrany
údajů způsobila, o tom neprodleně informovat, stejně jako příslušný orgán dozoru
nad ochranou údajů. Pokud tak společnost neučiní, může jí být udělena pokuta.
(Články 33 až 34 nařízení)

> Lepší ochrana dětí on-line. Děti si mohou být méně vědomy rizik

a důsledků v souvislosti se sdílením osobních údajů a jsou si méně vědomy svých
práv. Jakékoli informace určené konkrétně dítěti proto budou muset být uzpůsobeny
tak, aby byly snadno přístupné za použití jasného a jednoduchého jazyka.
(Čl. 8 nařízení)

VÍCE INFORMACÍ O SVÝCH PRÁVECH V RÁMCI NOVÝCH PRAVIDEL OCHRANY
ÚDAJŮ ZÍSKÁTE, KDYŽ SE PODÍVÁTE NA NÁŠ INTERNETOVÝ VÝKLAD:

europa.eu/dataprotection
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