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Základní pojmy podle GDPR 
 

Základním dokumentem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále 
Nařízení GDPR). 
 
1. Správce 

Každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí 
zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo 
pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
 

2. Zpracovatel 
Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává 
osobní údaje podle tohoto zákona. Zpracovatel je povinen dodržet všechny interní předpisy 
a stanovené postupy sloužící k zajištění informační bezpečnosti. Organizace je zároveň 
správcem a zpracovatelem osobních údajů. 
 

3. Příjemce  
Každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, pokud mu nejsou zpřístupněny 
pouze za účelem jejich uchování. 
 

4. Subjekt údajů  
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 
 

5. Osobní údaj – definice  
Jakýkoliv údaj týkající se identifikovaného nebo identifikovatelného subjektu údajů (fyzické 
osoby). Subjekt údajů se považuje za identifikovaný nebo identifikovatelný, jestliže lze na 
základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. Zejména na 
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.  O osobní údaj se 
nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí 
či materiálních prostředků. 
 

6. Zvláštní (citlivý) údaj  
Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 
postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých 
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a 
sexuálním životě subjektu údajů. Těmito údaji se rozumí: 
 genetické údaje - osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků 

fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které 
vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby, 

 biometrické údaje - osobní údaje týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků 
chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci (např. 
zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje). 

 údaje o zdravotním stavu - osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví 
fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím 
zdravotním stavu 
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7. Anonymní údaj nebo anonymizovaný údaj  

Takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout 
k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 
 

8. Zveřejněný osobní údaj  
Osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným 
sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. 
 

9. Zpracování osobních údajů  
Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky 
provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním 
osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, 
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 
 

10. Souhlas subjektu údajů  
Svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a vědomý projev vůle subjektu údajů, 
jehož obsahem je svolení se zpracováním osobních údajů. 
 Souhlas je  
 doložitelný: 

a) po celou dobu zpracování osobních údajů, 
b) obsahuje vyjádření zákonného zástupce (fakultativně u dětí do 16 let),   

- vyjádření zákonného zástupce je přiměřeným způsobem ověřováno, 
c) souhlas subjektu údajů je výslovný (fakultativně u zvláštních kategorií osobních 

údajů), 
 srozumitelný 

a) přehledný (použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků), 
b) přístupný, 
c) informovaný (minimální obsah informace): 

- identifikace správce,  
- účel 
- popsán rozsah zpracování, na který je souhlas udělován,  
- poučení o možnosti souhlas odvolat,   
- informace o tom, že není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před 
odvoláním souhlasu 

 svobodný  
 oddělitelný  
 odvolatelný - je zajištěna snadnost odvolání souhlasu 

 
11. Uchování osobních údajů  

Udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat. 
 

12. Omezení zpracování osobních údajů  
Vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej 
jinak zpracovávat. 
 

13. Likvidace / výmaz / skartace osobních údajů  
Rozumí se fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z 
dalšího zpracování. 
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14. Informační a komunikační systém  

Je elektronický systém informačních a komunikačních systémů sloužících ke sběru, 
zpracování a dalšímu využití informací (včetně osobních údajů) pro potřeby organizace. 
 

15. Kamerový systém  
Všechny komponenty kamerového systému (analogové i digitální) provozovaného v rámci 
sídla organizace (případně jeho poboček). 

 


