Úvod:
Jestliže na stránce „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ využijete možnost
podat zpětnou vazbu, vztahují se na osobní údaje obsažené ve vašich návrzích stávající
pravidla o ochraně údajů a soukromí.
Stanete-li se členy platformy Fit pro budoucnost, budou se na vaše osobní údaje rovněž
vztahovat uvedená pravidla.
Evropská komise se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise
shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a
o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).
Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje
zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu
všech poskytnutých osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká máte
ve vztahu ke svým osobním údajům práva. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného
správce údajů, u kterého můžete svá práva uplatnit, pověřence pro ochranu osobních údajů
a evropského inspektora ochrany údajů.
Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká operace zpracování údajů v rámci zpětné vazby
na stránce „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ a zveřejnění informací o
členech platformy Fit pro budoucnost (DPR-EC-00154), které provádí oddělení Evropské
komise SG/A2 „Hodnocení a posouzení dopadů“ (dále jen „správce údajů“), jak je popsáno
níže.

Souvislosti:
Podávání návrhů Evropské komisi
V rámci programu zlepšování právní úpravy má veřejnost možnost přispět ke zkvalitnění
tvorby právních předpisů EU podáním návrhu na zjednodušení či vylepšení probíhajících
iniciativ Komise. Své návrhy můžete podat prostřednictvím stránky „Podělte se o svůj názor:
Navrhněte zjednodušení!“. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, ledaže
by to vyžadovaly právní předpisy.

Stránka „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“
Na stránce „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ mohou jednotlivci, podniky i
organizace podávat návrhy, jak zefektivnit právní předpisy EU.
Evropská komise všechny návrhy přezkoumá. Některé z nich mohou být následně využity,
zejména v práci platformy Fit pro budoucnost, k určení opatření, která pomohou zjednodušit
právní předpisy v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)
Komise.

Platforma Fit pro budoucnost
Platformu Fit pro budoucnost zřídila Evropská komise jako součást Programu pro účelnost
a účinnost právních předpisů 11. května 2020.
Tvoří ji dvě skupiny:



vládní skupina složená ze zástupců celostátních, regionálních a místních orgánů a
Výboru regionů,
skupina zúčastněných stran složená ze zástupců Evropského hospodářského a
sociálního výboru a zúčastněné strany zastupující různé zájmy (podniků, zejména
malých a středních, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti).

Platforma pomáhá Evropské komisi určit, jak zjednodušovat právní předpisy EU a snižovat
související zátěž, mimo jiné prostřednictvím digitalizace.
Za tímto účelem shromažďují členové platformy Fit pro budoucnost údaje a důkazy a
získávají podněty od zúčastněných stran a občanů, a to ve formě návrhů zasílaných
prostřednictvím nástroje pro zpětnou vazbu „Podělte se o svůj názor: Navrhněte
zjednodušení!“.
V rámci prezentace práce, složení a úspěchů platformy Fit pro budoucnost zveřejňuje
Evropská komise na platformě určité údaje včetně osobních údajů jejích členů (jména, stručné
životopisy, fotografie a prezenční listiny).
Žádné z těchto osobních údajů nebudou použity k automatizovanému rozhodování, tj. ani k
profilování.

Zpracování vašich osobních údajů
Pokud jde o stránku „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ a platformu Fit pro
budoucnost, oddělení Evropské komise SG/A2 „Hodnocení a posouzení dopadů“ (správce
údajů) shromažďuje a zpracovává osobní údaje:





v míře nezbytné pro reakci na návrhy; veškerá korespondence se ukládá a registruje v
systému Komise pro správu dokumentů (Ares),
s cílem zveřejnit návrhy, údaj o zemi respondenta a případně jméno respondenta,
kategorii respondentů, název organizace, její druh a číslo v rejstříku transparentnosti
na stránce „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“, a to v zájmu
transparentnosti,
s cílem informovat o práci, složení a úspěších platformy.

Zpracování osobních údajů vychází z těchto důvodů zákonnosti:








Osobní údaje se zpracovávají v rámci plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
(čl. 5 odst. 1 písm. a)) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725
ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.
Právním základem pro zpracování údajů ze stránky „Podělte se o svůj názor:
Navrhněte zjednodušení!“ a platformy Fit pro budoucnost je článek 11 Smlouvy o
Evropské unii, rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2020 C(2020) 2977 a body 19 a
48 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a
Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti správce,
konkrétně podle výše uvedeného rozhodnutí Komise.
Kromě toho existují specifické činnosti zpracování, které jsou založeny na výslovném
souhlasu subjektu údajů, a to:
o zveřejnění osobních údajů osob podávajících návrhy prostřednictvím stránky
„Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ (tj. jméno osoby
podávající návrh, kategorie respondentů, název organizace, její velikost a číslo
v rejstříku transparentnosti),
o zpracování veškerých osobních údajů poskytnutých spontánně jako součást
návrhu (volný text),
o a dále zveřejnění jména, stručného životopisu a fotografie všech členů
platformy v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725.

Neuvádějte prosím v rámci svého návrhu na stránce „Podělte se o svůj názor: Navrhněte
zjednodušení!“ žádné osobní údaje jiných fyzických osob.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Pokud jde o stránku „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“, kromě vašeho
návrhu shromažďujeme tyto údaje:




jméno, příjmení, jazyk podání a e-mail, abychom vám mohli na váš návrh odpovědět,
zemi původu, aby bylo jasnější, v jakém kontextu byl návrh podán a zda souvisí s
vnitrostátním prováděním nebo prosazováním právních předpisů,
kategorii respondentů a případně název organizace, její velikost a číslo v rejstříku
transparentnosti, a to z důvodů transparentnosti a pro statistické účely.

Anonymní zpětná vazba se nepřijímá, aby se zabránilo zneužití funkce.
Z výše uvedených důvodů jsou všechna pole s výjimkou čísla v rejstříku transparentnosti
povinná.
Kromě toho můžete prostřednictvím online formuláře uvést, zda si přejete, aby vaše jméno,
kategorie respondentů, název organizace a její velikost a číslo v rejstříku transparentnosti byly
zveřejněny. Váš návrh a země původu budou z důvodu transparentnosti zveřejněny i v
případě, že uvedete, že si přejete zůstat v anonymitě. Kontaktní údaje uživatelů (e-mailová
adresa) se nikdy nezveřejňují.
Uživatelé, kteří chtějí podat návrh prostřednictvím stránky „Podělte se o svůj názor:
Navrhněte zjednodušení!“, jsou požádáni, aby se zaregistrovali u služby EU Login, což je

autentizační služba Evropské komise, která též zaznamenává a uchovává jejich osobní údaje.
Více informací naleznete v prohlášení o ochraně soukromí v rámci služby EU Login a
operace zpracování „Identity & Access Management Service (IAMS)“ (referenční číslo ve
veřejném rejstříku pověřenců pro ochranu osobních údajů: DPR-EC-031871).
Pokud jde o platformu Fit pro budoucnost, mohou být zveřejněny tyto údaje:



jméno, stručný životopis a fotografie každého člena,
zápisy ze zasedání platformy – jméno člena, název země (v případě členů vládní
skupiny), zastupovaný orgán (v případě zástupců Výboru regionů a Evropského
hospodářského a sociálního výboru) a účast na zasedání2.

Zpracované osobní údaje mohou být opakovaně použity pro účely řízení před soudy EU,
vnitrostátními soudy, evropským veřejným ochráncem práv nebo Evropským účetním
dvorem.

Bezpečnost vašich osobních údajů – přístup k informacím a jejich
sdělování
Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely stránky „Podělte se o svůj názor: Navrhněte
zjednodušení!“ a platformy Fit pro budoucnost jsou uchovávány na serverech Evropské
komise, které splňují bezpečnostní požadavky stanovené v rozhodnutích a předpisech
Evropské komise pro tento druh serverů a služeb ředitelstvím pro bezpečnost. Příjemci
informací jsou pověření zaměstnanci Evropské komise a informace jsou jim předávány podle
zásady „vědět jen to nejnutnější“. Zaměstnanci poskytující IT podporu databázi, v níž jsou
uloženy veškeré návrhy, mají přístup k veškerým informacím v rozsahu nezbytném k výkonu
svých úkolů. Návrhy obecnější povahy, které nespadají do mandátu platformy, nezasílejte
sekretariátu platformy. Lze je zaslat jiným zaměstnancům Komise, kteří na ně odpoví, nebo je
zaznamenají (další informace viz zpracování záznamů DPR-EC-01386 „Dealing with
enquiries and correspondence from citizens based on Chapter IV of the Code of Good
Administrative Behaviour“ („Zpracování dotazů a korespondence občanů na základě kapitoly
IV kodexu řádného úředního chování“)). Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky
a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.



Informace mohou být e-mailem zaslány úředníkům EU odpovědným za zodpovězení
dotazu/návrhu.
Návrhy ze stránky „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ mohou být
poskytnuty ke zvážení platformě Fit pro budoucnost.

Osobní údaje nebudou sdíleny s žádnou další třetí stranou, ledaže by to vyžadovaly právní
předpisy.
Pokud jde o stránku „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“, bude na této stránce
zveřejněn váš návrh a země původu, jež jste uvedli. Zveřejnění vašeho jména, kategorie
respondentů, názvu organizace, její velikosti a čísla v rejstříku transparentnosti závisí na
vašem rozhodnutí, jak bylo vysvětleno výše.
1

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187.
Pokud jde o zpracování osobních údajů v souvislosti s organizací a řízením zasedání platformy, členové
platformy obdrží před zasedáním samostatné prohlášení o ochraně soukromí.
2

Co se týče členů platformy, závisí zveřejnění jejich stručného životopisu a fotografie na jejich
rozhodnutí, jak bylo vysvětleno výše.

Ověření, úprava a vymazání údajů
Jako subjekt údajů máte podle nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo
na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo
neúplné. Za určitých podmínek máte právo na vymazání svých osobních údajů, právo na
omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo na
přenositelnost údajů.
Proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst.
1 písm. a), máte právo vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Pokud jde o zpracování údajů na základě vašeho souhlasu (viz oddíl „Zpracování vašich
osobních údajů“ výše), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat oznámením správci údajů.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto úkonem.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů, tj. oddělení Evropské komise SG/A2
„Hodnocení a posouzení dopadů“, a to na následující e-mailové adrese: SGF4F@ec.europa.eu
Dále máte právo podat kdykoli stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u těchto
subjektů:
 pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů: DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu,
 evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ): edps@edps.europa.eu.
Žádosti o přístup k osobním údajům budou vyřízeny do jednoho měsíce. Všechny ostatní
žádosti uvedené výše budou vyřízeny do 15 pracovních dnů. Tuto lhůtu je možné v případě
potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.

Uchovávání vašich osobních údajů
Osobní údaje osob, které podávají návrhy prostřednictvím stránky „Podělte se o svůj názor:
Navrhněte zjednodušení!“, budou uchovávány do 31. října 2030. Po tomto datu budou osobní
údaje vymazány.
Osobní údaje shromažďované prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu na stránce
„Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“ se v prvé řadě používají na podporu práce
platformy Fit pro budoucnost. Návrhy týkajícími se zjednodušení a snížení zátěže, které
platforma z nějakého důvodu nezpracuje, se však bude zabývat Komise, a to v rámci širšího
úsilí o zjednodušení a snížení zátěže právních předpisů EU v rámci Programu pro účelnost a
účinnost právních předpisů (REFIT). Návrhy budou rovněž uchovávány zveřejněné online pro
statistické účely. Veškerá korespondence mezi osobami předkládajícími návrhy (včetně jejich
osobních údajů) a Komisí se registruje v systému Komise pro správu dokumentů Ares (viz
záznam zpracování DPR-EC-00536 „Management and short- and medium-term preservation
of Commission documents“ („Správa a krátkodobé a střednědobé uchovávání dokumentů
Komise“)). Doba uchovávání uplatňovaná v tomto případě činí pět let po skončení mandátu

platformy dne 31. října 2025. Tato lhůta je v souladu se společným seznamem pro uchovávání
spisů Evropské komise (SEC(2019) 900).
Společný seznam pro uchovávání spisů Evropské komise je předpis, který má podobu
harmonogramu archivace a stanoví dobu ukládání a dlouhodobého uchovávání různých druhů
spisů Komise. Seznam byl dán k dispozici evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Z historických důvodů budou osobní údaje členů platformy uchovávány na internetových
stránkách po dobu pěti let po skončení mandátu platformy. Po uplynutí tohoto období budou
vymazány.

Podrobnější informace
Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací
obnášejících zpracování osobních údajů Evropskou komisí, jež jsou zdokumentovány a byly
mu oznámeny.
Tato konkrétní operace zpracování osobních údajů byla zanesena do veřejného rejstříku
pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00154 –
Zpětná vazba na stránce „Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!“, a zveřejňování
informací na platformě Fit pro budoucnost.
Kromě tohoto prohlášení o ochraně soukromí platí také toto právní upozornění.

