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PRAVIDELNE. V PRAKTICKOM FORMÁTE.

Nájsť kvalitné informácie zo spoľahlivých zdrojov na 
internete je výzvou. My sme ju prijali a pravidelne pre vás 
zozbierame to najdôležitejšie z Data Privacy a pripravíme 
bezplatné Monthly Resume. Všetko to najzaujímavejšie  
za kalendárny mesiac a v praktickom formáte.

Sme partnerské združenia profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním
a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a 
verejnej správe na Slovensku a v Českej republike . Zároveň 
združujeme zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností 
podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2016/679. Členmi spolku však môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o 
ochranu osobných údajov.

Sme zakladajúci členovia EUROPEAN FEDERATION OF DATA 
PROTECTION OFFICERS.
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EDPB

Odporúčania k referenčnému kritériu primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva
Európsky výbor pre ochranu údajov prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Odporúčania k referenčnému 
kritériu primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva (Recommendations 01/2021on the adequacy 
referential under the Law Enforcement Directive). Cieľom  je poskytnúť zoznam prvkov, ktoré sa majú 
preskúmavať pri hodnotení úrovne primeranosti tretej krajiny v zmysle smernice o presadzovaní práva. 
Predmetný dokument pamätá na koncepčné a procesné aspekty primeranosti podľa smernice o presadzovaní 
práva a judikatúry SD EÚ, a stanovuje európske štandardy pre ochranu údajov pri policajnej a justičnej 
spolupráci v trestných veciach. Odporúčania sú dostupné v anglickom jazyku tu.

DOZORNÉ ORGÁNY

Plán kontrol na rok 2021
Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil plán kontrolnej činnosti na rok 2021. 

Kontrolní závěry za druhé pololetí 2020
Český Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výsledky kontrol za druhé pololetí roku 2020, a to jak 
v oblasti zpracování osobních údajů, tak zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. 

Zveřejnění výroční zprávy
Úřad pro ochranu osobních údajů informuje veřejnost, že v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů 
zveřejní výroční zprávu za rok 2020 na konci března, kdy bude zároveň předložena Senátu Parlamentu České 
republiky. Dokument veřejnost nalezne na webových stránkách do konce března 2021, jak vyplývá ze zákonné
lhůty ke zveřejnění, kterou ukládá Úřadu § 57 odst. 2 zákona o zpracování osobních údajů. Všechny výroční 
zprávy od svého založení Úřad archivuje zde.
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https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/recommendations_on_the_adequacy_referential_under_the_law_enforcement_directive.pdf
https://www.uoou.cz/vyrocni-zprava/ds-2089/archiv=1&p1=2087
https://www.uoou.cz/nevyzadana-obchodni-sdeleni-2-pololeti/ds-6456/archiv=0&p1=5649
https://www.uoou.cz/kontrolni-cinnost-v-oblasti-ochrany-osobnich-udaju-2-pololeti/ds-6470/archiv=0&p1=5649
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2021


 

DOZORNÉ ORGÁNY

Pokuta 6 milionů euro za protiprávní zpracování osobních údajů a neplnění informační povinnosti 
pro španělskou banku
Španělský úřad pro ochranu osobních údajů uložil nejvyšší pokutu ve své historii, 6 milionů euro. Pokutu 
dostala banka CaixaBank, jeden z největších finančních ústavů ve Španělsku.

Jaká porušení GDPR španělský úřad zjistil?
- Souhlas se zpracováním osobních údajů nesplňoval náležitosti požadované GDPR.
- Oprávněný zájem pro zpracování dat za dalšími účely nebyl jasně a jednoznačně odůvodněn a prokázán- 
Banka špatně plnila informační povinnost, její informační memorandum neobsahovalo výčet všech kategorií 
zpracovávaných dat, neúplný byl rovněž seznam účelů a právních důvodů pro zpracování.

Anonymizace rozpisů soudních jednání
Vyjádření ÚOOÚ  ČR k otázce zveřejňování osobních údajů účastníků soudních jednání naleznete zde.

Schrems II
Německé úřady začaly kontrolovat, jak správci reagují na rozsudek Schrems II.

Metodika pro ochranu osobních údajů při využívání chatbotů
Francouzský dozorový úřad připravil metodiku, jak aplikovat pravidla pro zpracování osobních údajů při využití 
chatbotů. 
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https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/spanish-data-protection-authority-aepd-imposes-fine-6000000-eur-caixabank-sa_en
https://www.linkedin.com/pulse/schrems-ii-dpas-germany-begin-compliance-checks-other-gary-lafever/
https://www.uoou.cz/vyjadreni-uradu-k-nbsp-otazce-zverejnovani-osobnich-udaju-ucastniku-soudnich-jednani/d-48356
https://www.cnil.fr/fr/chatbots-les-conseils-de-la-cnil-pour-respecter-les-droits-des-personnes


 

VŠEOBECNÉ

Španělsko nepřevedlo směrnici o zpracování údajů pro bezpečnostní účely do svého práva a bude 
platit pokutu
Soudní dvůr EU uložil Španělsku pokutu 15 milionů euro a dále 89.000 euro za každý další den, kdy je 
Španělsko v prodlení s transpozicí tzv. bezpečnostní směrnice. Plným názvem Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV.

TikTok zaplatí 92 milionů dolarů za narušení soukromí uživatelů
Společnost ByteDance, která provozuje sociální síť TikTok, se v USA dohodla na mimosoudním urovnání 
hromadné žaloby. Uživatelé této služby se domáhali odškodnění za údajné narušení soukromí spočívající mj. v 
neoprávněném přístupu k dalším informacím uloženým v zařízení uživatele a to včetně biometrických údajů.
Po déle než rok trvajícím vyjednávání, při kterém byl mj. zkoumán i zdrojový kód aplikace, se provozovatel sítě
TikTok se zástupci uživatelů dohodl na vyrovnání ve výši 92 milionů amerických dolarů.
Zákon o hromadných žalobách bude brzy schválen i v České republice. Dočkáme se taky podobných kauz?

Návrh adequacy decision pro Velkou Británii zveřejněn!
Evropská komise zveřejnila návrh rozhodnutí o tom, že Velká Británie zajišťuje dostatečnou ochranu osobních 
údajů a pro jejich předání z EU tak není nutné přijímat specifická opatření.

Nová pravidla pro cookies už za rok?
Rada EU se po třech letech vyjednávání shodla na stanovisku k návrhu ePrivacy nařízení. To upravuje 
používání cookies, ochrana důvěrnosti elektronických komunikací a pravidla pro elektronické zasílání 
obchodních sdělení. Dle plánu by konečná verze ePrivacy měla být na světě do června/července tohoto roku a 
ePrivacy účinné od srpna 2022. Zatímco v otázce důvěrnosti elektronických komunikací a elektronického 
marketingu se toho obsahově zřejmě příliš nezmění. Za zmínku stojí na zvýšení možné pokuty za spam ze 
současných 10 milionů CZK na 10 milionů euro. V případě cookies návrh upravuje několik právních titulů k 
jejich využití. Možnost opt-out režimu, kterou nyní máme díky zákonu o elektronických komunikacích, však s 
největší pravděpodobností odpadne. Velká část českých webových stránek tak bude muset používání cookies 
změnit, pokud tak neučiní, bude jim hrozit sankce až 20 milionů euro.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6087_2021_INIT&from=EN
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en?s=09
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AP2O5
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AP2O5
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210022en.pdf


 

VŠEOBECNÉ

Google podal žalobu pokutě 100 milionů euro od francouzského úřadu pro ochranu dat
Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů v prosinci roku 2020 uložil Google pokutu 100 milionů euro za 
používání cookies bez souhlasu a bez poskytnutí dostatečných informací uživatelům.     Google pokutu minulý   
týden napadl u francouzského nejvyššího správního soudu. Namítá jako nepříslušnost francouzského úřadu, 
když hlavní sídlo Google pro EU je v Irsku, stejně jako krátkou lhůtu k nápravě, která je úřadem stanovena do 
4. dubna.

Facebook pod palbou
Facebook ve Velké Británii čelí druhé hromadné žalobě kvůli zpracování klientských dat. A americký federální 
soud schválil mimosoudní vyrování mezi Facebookem a jeho uživateli ve výši 650 milionů dolarů kvůli 
využívání biometrických údajů uživatelů bez jeich souhlasu.

JIŽ III. ROČNÍK DPO ROKU

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje již třetí ročník ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů
roku. Akci pořádáme paralelně s kolegy ze slovenského Spolok pre ochranu osobných údajov.

Nominována může být každá osoba, která v roce 2020 vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu
šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve
veřejné správě nebo soukromém sektoru.  Nominace jsou přijímány  do 31. března 2021.

Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné
veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v 
České
republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere
vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku.

 Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne na jaře roku 2021 v Praze. Datum a forma vyhlášení budou 
upřesněny.
 Nominační formulář naleznete   zde  . Pověřence působící na Slovensku lze pak nominovat   tady  .

Více informací naleznete na www.dporoku.cz 
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https://www.euractiv.com/section/digital/news/google-challenges-french-data-watchdogs-e100-million-fine-in-court/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=EDPO+weekly+Newsletter&utm_campaign=Newsletter+8+February+-+12+February+2021
https://www.euractiv.com/section/digital/news/google-challenges-french-data-watchdogs-e100-million-fine-in-court/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=EDPO+weekly+Newsletter&utm_campaign=Newsletter+8+February+-+12+February+2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU9ZwU9cTWD9d8425lmH0_nKQnj5pYZyVCO-x9QbvgBq03Qw/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/16Kti6ssR6A2lBxstArq0fcO8FX-g4nAlcCah0HoN-Q0/viewform?edit_requested=true
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/facebook-illinois-privacy-lawsuit-settlement
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A92EF


 

AKO SA STAŤ ČLENOM?

Stačí vyplniť prihlášku podľa toho či pôsobíte na Slovensku, alebo v Českej republike.

Prihláška do slovenského Spolku
Prihláška do českého Spolku

Prečo sa stať členom ?
• Možnosť stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí podnikania, ktorí majú s ochranou
osobných údajov praktické skúsenosti, vrátane bezplatnej alebo zvýhodnenej účasti na
odborných akciách;
• Získanie prístupu do neverejnej webovej členskej sekcie, kde je možné diskutovať o
otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a vymieňať si praktické skúsenosti s ostatnými
členmi;
• Členovia získajú prístup k právnym predpisom, zaujímavým judikátom, článkom,
stanoviskám rôznych inštitúcií, vzorom dokumentov atď., týkajúcich sa problematiky ochrany
osobných údajov;
• Byť súčasťou skupiny profesionálov a aktívne sa spolupodieľať na tvorbe praktických
podmienok ochrany osobných údajov a etického rámca ich spracovania v rámci pracovných
skupín;
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https://www.ochranaudaju.cz/jak-se-stat-clenem/
https://soou.sk/ako-sa-stat-clenom/
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