
Shrnutí pokynů k ochraně údajů pro uživatele IMI  

 K čemu se smí systém IMI používat? 

Systém IMI smí být použit pouze v omezeném počtu oblastí a k účelům jasně stanoveným v 

příslušných právních předpisech EU. Aktualizovaný seznam je k dispozici zde. 

 Proč je lepší použít systém IMI namísto elektronické pošty nebo telefonického kontaktu?  

Požadavky právních předpisů na ochranu údajů byly vzaty v úvahu již při vytváření systému IMI. Proto 

nabízí vyšší stupeň ochrany údajů a bezpečnosti než poštovní styk, telefon, fax nebo nekódované e-

maily. Systém IMI vám také může poskytnout důkaz o výměně informací v podobě zprávy opatřené 

digitálním podpisem. 

 Mohu prostřednictvím systému IMI zasílat citlivé informace? 

Ano. IMI k výměně citlivých údajů (jako jsou informace o disciplinárních, správních nebo trestních 

sankcích) použít můžete, a dokonce musíte, pokud 1) tak stanoví příslušné předpisy viz první bod výše 

a zároveň 2) je nezbytné přijmout ve věci rozhodnutí. 

 Potřebuji souhlas dotyčné osoby, když odpovídám v systému IMI na otázky, které se jí 
týkají? 

Ne1. Osobní údaje občanů jsou v systému IMI zpracovávány na základě zvláštních ustanovení 

předpisů EU a pro potřeby informačních výměn není nutné žádat o jejich souhlas.  

 Mám povinnost dotyčné občany informovat o tom, že v systému IMI došlo k výměně 
informací, které se jich týkají? 

Občané na to v zásadě mají právo, ale ne nezbytně v každém jednotlivém případě. Podrobnější 

pokyny viz Pokyny k ochraně osobních údajů pro uživatele IMI. 

 Co když občan požádá o přístup ke svým osobním údajům? 

Občané mají na přístup ke svým osobním údajům právo, rovněž tak na jejich opravu, nebo dokonce 

výmaz. Podrobné pokyny, jak postupovat, najdete v Pokynech k ochraně osobních údajů pro 

uživatele IMI. 

 Jak je zajištěna bezpečnost? 

Bezpečnost systému IMI a jeho provozu závisí také na vás. Je třeba dodržovat bezpečnostní opatření, 

které Váš orgán vyžaduje při používání nástrojů informačních technologií používaných ke zpracování 

osobních údajů. Uchovávejte v tajnosti své heslo a bezpečnostní kód, a pokud se podílíte na správě 

uživatelů IMI, dbejte na to, aby seznamy uživatelů systému IMI byly vždy aktuální. 

 Kam se mám obracet s dotazy týkajícími se ochrany údajů v souvislosti s IMI? 

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, přečtěte si prosím Pokyny k ochraně osobních 

údajů pro uživatele IMI. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách IMI. Kromě toho 

se můžete obracet na svého národního koordinátora systému IMI (NIMIC), který je hlavním 

kontaktem pro záležitosti ochrany údajů. 

                                                           
1  S výjimkou služby SOLVIT, v jejímž případě je ale souhlas obvykle obsažen v příslušném on-line 

formuláři. 
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Systém IMI je provozován na základě nařízení o systému IMI
2
, které mimo jiné stanoví pravidla zpracovávání 

osobních údajů. 

Více informací o zpracování osobních údajů v systému IMI je k dispozici v Pokynech k ochraně údajů uživatelů 

IMI a na internetových stránkách IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_cs.html. 

Kontaktní údaje koordinátora NIMIC jsou k dispozici na této internetové stránce: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_cs.html 

 

 

                                                           
2  Nařízení (EU) č. 1024/2012 Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému 

IMI“), Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1. 
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