
 
Evropská komise, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – tel.: +32 22 99 11 11 
 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V tomto prohlášení jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů. 
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1. Úvod 

Evropská komise (dále jen „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 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 kontakt na odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o 

uplatnění svých práv, dále na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora 

ochrany údajů. 

Informace týkající se zpracování vedeného pod názvem „Systém pro výměnu informací o 

vnitřním trhu“ prováděné správcem údajů jsou uvedeny níže. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme? 

Účelem systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) je zlepšit 

fungování jednotného trhu usnadňováním správní spolupráce a vzájemné pomoci mezi 

členskými státy. Děje se tak prostřednictvím spolehlivého nástroje k bezpečné výměně informací 

(včetně některých osobních údajů) mezi vnitrostátními správními orgány členských států EHP a, 

pokud tak stanoví příslušné akty Unie, Komisí, orgány EU, úřady a agenturami. Provozování 

systému se řídí nařízením (EU) č. 1024/2012 (dále jen „nařízení o systému IMI“) a pro správní 

spolupráci jej lze využívat v oblastech uvedených v příloze nařízení o systému IMI a pro pilotní 

projekty (článek 4 nařízení o systému IMI). Výměna informací probíhá strukturovaným 

způsobem podle předem stanovených postupů a ve většině případů na základě předem 

přeložených otázek a odpovědí.  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na tu část systému IMI, za kterou je 

odpovědná Komise (správce údajů), tj. na:  

a) Zabezpečení, dostupnost, údržbu a vývoj softwaru a infrastruktury informačních 

technologií pro systém IMI; 

b) Shromažďování osobních údajů a registraci uživatelů z Komise, orgánů, kanceláří a 

agentur EU a národních koordinátorů IMI a na ukládání a mazání osobních údajů všech 

uživatelů systému IMI;  

c) Ukládání, blokování, výmaz a (v některých zvláštních případech na žádost příslušných 

orgánů) vyhledávání osobních údajů osob, které jsou subjekty výměny informací, nikoli 

však shromažďování ani sledování takových osobních údajů.  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se tak nevztahuje na činnosti spojené se zpracováním 

údajů prováděné členskými státy podle čl. 7 odst. 3 nařízení o systému IMI. 

Komise osobní údaje v rámci systému IMI zpracovává a chrání v souladu s ustanoveními v 

kapitolách II až V nařízení o systému IMI. 

Účel zpracování 

I. Komise potřebuje mít přístup ke kontaktním údajům uživatelů systému IMI, aby mohla 

účinně spolupracovat s členskými státy na správě provozu IMI. Tyto kontaktní údaje 

mohou být zpracovány Komisí pro účely slučitelné s nařízením o systému IMI, včetně 

sledování využívanosti systému ze strany koordinátorů IMI a Komise, komunikace, 

vzdělávacích a osvětových iniciativ a shromažďování informací o správní spolupráci a 

vzájemné pomoci na vnitřním trhu.  

II. Pokud jde o dočasné uchovávání osobních údajů osob, které jsou subjekty výměny 

informací mezi vnitrostátními orgány, je účelem zpracování údajů pomocí systému IMI 

podporovat správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států na základě 

právních předpisů EU v oblastech vnitřního trhu uvedených v příloze nařízení o systému 

IMI nebo v rámci pilotních projektů podle článku 4 nařízení o systému IMI. 

Údaje nebudou použity k žádnému automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování či 

přímému marketingu. 

3. Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme? 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:EN:PDF
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Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění právního závazku, který se na správce údajů 

vztahuje (čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1725) podle článků 3, 4 a 8 a přílohy nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES („nařízení o systému IMI“). 

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme? 

V rámci provádění této operace může Komise zpracovávat tyto kategorie osobních údajů: 

 Kontaktní údaje uživatelů systému IMI: jméno, služební telefonní číslo, číslo faxu, název 

organizace a e-mailové adresy. Kontaktní údaje získáváme od subjektu údajů nebo od 

organizace, ke které náleží. 

 Osobní údaje osob, které jsou subjektem výměny informací: Typy údajů jsou stanoveny 

platnými právními předpisy EU pro vnitřní trh. Komise přístup k těmto údajům, jež jsou 

uloženy na jejích serverech, k žádnému úkonu nepotřebuje, s výjimkou případů, kdy to 

vyžaduje ustanovení aktu Unie uvedené v příloze nebo se na ně vztahuje pilotní projekt 

podle článku 4 nařízení o systému IMI. 

 

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění výše uvedených cílů.  

I. Osobní údaje uživatelů IMI (pracovníků, kteří pracují pro příslušné orgány) se uchovávají po 

dobu, po kterou jsou tyto osoby uživateli systému IMI. Pokud přestává být fyzická osoba 

uživatelem IMI, její osobní údaje se zablokují (tj. pomocí technických prostředků je zajištěno, že 

nejsou běžným rozhraním systému IMI přístupné) na období 3 let. Tyto údaje mohou být 

zpracovány pouze jako důkaz o výměně informací a budou na konci uvedeného tříletého období 

odstraněny.  

II. Osobní údaje osob, které jsou předmětem výměny informací, jsou uchovávány v souladu s 

pravidly stanovenými v příslušném aktu Unie. Pokud nejsou lhůty pro uchovávání údajů v aktu 

Unie uvedeny, osobní údaje jsou zablokovány 6 měsíců po formálním ukončení daného postupu 

správní spolupráce. K zablokovaným údajům již uživatelé systému IMI nemají přístup a po 3 

letech od formálního ukončení postupu správní spolupráce jsou automaticky vymazány. 

Anonymní informace týkající se postupu jsou v systému IMI i nadále uchovávány pro statistické 

účely. 

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů? 

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané 

soubory dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise.  

Komise zajišťuje, aby byl systém IMI v souladu s požadavky platnými pro všechny IT systémy 

provozované Komisí stanovenými v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 

2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.  

Aby byly vaše osobní údaje chráněny, funguje v Komisi řada technických a organizačních 

opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a 

ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, a to s 

přihlédnutím k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
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údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné 

osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování. 

Kromě toho musí každý uživatel systému IMI používat organizační bezpečnostní opatření 

vztahující se na zpracování osobních údajů v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Musí 

zejména přijmout vhodná bezpečnostní opatření ohledně osobních údajů získaných z IMI a 

mimo IMI dále zpracovávaných (např. v tištěné podobě nebo jinak archivované). 

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále zpřístupňovány? 

Přístup k vašim osobním údajům jakožto údajům uživatele systému IMI se poskytuje 

zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování a oprávněným 

zaměstnancům z členských států podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou 

vázáni statutárními požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování 

důvěrnosti. 

Komise dodává a spravuje software a infrastrukturu informačních technologií pro systém IMI, 

zajišťuje jeho bezpečnost, řídí síť národních koordinátorů IMI a je zapojena do odborné přípravy 

a technické pomoci poskytovaných uživatelům IMI. Přístup k takovým osobním údajům, které 

jsou nezbytně nutné k plnění jejích úkolů stanovených v nařízení o systému IMI, má pouze 

Komise.  

V rozsahu stanoveném článkem 15 nařízení o systému IMI mají přístup k osobním údajům 

uživatelů systému IMI členové týmu IMI Evropské komise.  

Pracovníci Komise běžně nemají přístup k osobním údajům osoby, která je předmětem výměny 

informací („subjekt výměny údajů“), kromě případů, kdy některý z právních aktů, pro jejichž 

provádění se IMI používá, úlohu Komise přímo nestanoví. Z technických důvodů však mohou 

členové týmu IMI v rámci Komise někdy zpracovávat osobní údaje subjektů kvůli:  

 vyhledávání (na žádost příslušného orgánu) osobních údajů, které byly zablokovány 

a u kterých subjekt uplatnil své právo na přístup, opravu či výmaz  

 výmazu osobních údajů ze systému IMI před uplynutím standardního období pro 

uchovávání údajů – jde vždy o jednotlivé případy na základě výslovné žádosti 

příslušného orgánu zapojeného do postupu správní spolupráce a za předpokladu, že 

daná osoba poskytla souhlas.   

Osobní údaje ze systému IMI nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro 

účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon. 

8. Jaká jsou vaše práva a jak se jich v případě nutnosti dovolat? 

Jako uživatel systému IMI nebo subjekt výměny informací máte podle článků 14 až 25 nařízení 

(EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich 

osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž 

právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů. 

I. Jako uživatel systému IMI můžete svá práva uplatnit tak, že se obrátíte na Komisi, nebo 

v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se 

můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny 

v bodě 9. 
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Veškeré žádosti o přístup k osobním údajům budou vyřízeny do jednoho měsíce. 

Všechny ostatní žádosti uvedené výše budou vyřízeny do 15 pracovních dnů. 

II. Pokud jste přesvědčeni o tom, že jste subjektem výměny informací v rámci systému IMI, 

a chcete k nim získat přístup nebo je nechat odstranit nebo opravit, můžete se obrátit 

na správní nebo odborný orgán, se kterým jste byli v kontaktu, nebo na kteréhokoli 

uživatele systému IMI, který se na daném případě správní spolupráce podílel. 

Pokud nejste s obdrženou odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na jiného uživatele 

systému IMI, jež se na případu podílel, nebo můžete podat stížnost vašemu orgánu pro 

ochranu údajů. Seznam orgánů pro ochranu údajů je k dispozici na adrese:  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Upozornění: V některých případech mohou vnitrostátní právní předpisy nebo předpisy EU 

obsahovat určité výjimky týkající se vašich práv na přístup k osobním údajům či na jejich opravu 

nebo výmaz.  

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s více konkrétními operacemi zpracování, uveďte 

ve své žádosti jejich popis (tj. referenční čísla – viz bod 10 níže). 

9. Kontaktní údaje 

Správce údajů 

Pokud budete chtít uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 v případě připomínek, 

otázek či pochybností, nebo pokud budete chtít podat stížnost ohledně shromažďování 

a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů: 

Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 

podniky (GŘ GROW), oddělení GROW E.4 – Podpora souladu s předpisy, e-mail: GROW-

IMI@ec.europa.eu.  

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů 

V případě neshody se správcem údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podle 

nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních 

údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

Evropský inspektor ochrany údajů: 

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo 

k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského 

inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu nebo https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Kde najdete podrobnější informace? 

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací 

obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly 

oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro 

ochranu osobních údajů pod referenčním číslem DPR-EC-00373. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register
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