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Pozměňovací návrh 351
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 
ochraně údajů)

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecná směrnice o 
ochraně údajů)

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zpracování osobních údajů má sloužit 
lidem; zásady a pravidla ochrany fyzických 
osob v souvislosti se zpracováváním jejich 
osobních údajů by proto měly bez ohledu 
na státní příslušnost nebo bydliště těchto 
osob dodržovat jejich základní práva a 
svobody, zejména právo na ochranu 
osobních údajů. Zpracování osobních údajů 
by mělo přispět k dotvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva a 
hospodářské unie, k hospodářskému a 
sociálnímu pokroku, posilování a 
sbližování ekonomik v rámci vnitřního trhu 
a k dobrým životním podmínkám 
jednotlivců.

Netýká se českého znění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Účelem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů je 
harmonizovat právní předpisy o ochraně 
základních práv a svobod fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním údajů a 
zaručit volný pohyb osobních údajů mezi 
členskými státy.

(3) Účelem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů je 
harmonizovat právní předpisy o ochraně 
základních práv a svobod fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním údajů a 
zaručit přeshraniční výměnu osobních 
údajů mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hospodářská a sociální integrace 
vyplývající z fungování vnitřního trhu 
vedla ke značnému nárůstu přeshraničního 
pohybu údajů. Výměna údajů mezi 
hospodářskými a sociálními, veřejnými a 
soukromými subjekty se v celé Unii 
zvýšila. Právo Unie zavazuje vnitrostátní 
orgány členských států ke spolupráci a 
výměně osobních údajů, aby mohly plnit 
své povinnosti nebo provádět úkoly 
jménem orgánu jiného členského státu.

(4) Hospodářská a sociální integrace 
vyplývající z fungování vnitřního trhu 
vedla ke značnému nárůstu přeshraničního 
pohybu údajů. Výměna údajů mezi 
hospodářskými a sociálními, veřejnými a 
soukromými subjekty se v celé Unii 
zvýšila. Právo Unie zavazuje vnitrostátní 
orgány členských států ke spolupráci a 
výměně osobních údajů, aby mohly plnit 
své povinnosti nebo provádět úkoly 
jménem orgánu jiného členského státu. 
Podle Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod mají 
členské státy pozitivní povinnost zajistit, 
aby byl takový pohyb údajů náležitě 
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upraven a aby se veřejný i soukromý 
sektor řídil Úmluvou Rady Evropy č. 108 
o ochraně osob s ohledem na 
automatizované zpracování osobních 
údajů, která se vztahuje na činnost v 
rámci veřejného i soukromého sektoru.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připojuje odkaz na úmluvu Rady Evropy č. 108. Rozšiřuje se tak 
pozměňovací návrh 1 předložený panem Albrechtem.

Pozměňovací návrh 355
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rychlý technologický rozvoj a 
globalizace s sebou přinesly nové výzvy 
pro oblast ochrany osobních údajů. Objem 
sdílených a sbíraných údajů dramaticky 
vzrostl. Technologie umožňují jak 
soukromým společnostem, tak orgánům 
veřejné moci využívat při provádění jejich 
činností osobní údaje v nebývalém 
rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji 
zveřejňují své osobní údaje i v globálním 
měřítku. Technologie změnily ekonomiku i 
společenský život a vyžadují další 
zjednodušení volného pohybu údajů v 
rámci Unie a předávání do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím a zároveň
zajištění vysoké úrovně ochrany osobních 
údajů.

(5) Rychlý technologický rozvoj a 
globalizace s sebou přinesly nové výzvy 
pro oblast ochrany osobních údajů. Objem 
sdílených a shromažďovaných údajů 
dramaticky vzrostl. Technologie umožňují 
jak soukromým společnostem, tak orgánům 
veřejné moci využívat při provádění jejich 
činností osobní údaje v nebývalém 
rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji 
zveřejňují své osobní údaje i v globálním 
měřítku. Technologie změnily ekonomiku i 
společenský život a vyžadují lepší právní 
záruky, jež zjednoduší volný pohyb údajů 
v rámci Unie a směrem do Unie i
předávání do třetích zemí a mezinárodním 
organizacím a zároveň zajistí vysokou 
úroveň ochrany osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souvislosti s tímto vývojem je třeba 
vytvořit pevný a jednotnější rámec pro 
ochranu údajů na úrovni Unie, jenž by se 
opíral o důrazné vymáhání práva, aby byla 
nastolena důvěra, která by umožnila rozvoj 
digitální ekonomiky na celém vnitřním 
trhu. Jednotlivé osoby by měly mít 
možnost kontrolovat své vlastní osobní 
údaje a měla by být posílena právní a 
praktická jistota pro jednotlivce, 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
moci.

(6) V souvislosti s tímto vývojem je třeba 
vytvořit pevný a jednotnější rámec pro 
ochranu údajů na úrovni Unie, jenž by se 
opíral o důrazné vymáhání práva, aby byla 
nastolena důvěra, která by umožnila rozvoj 
digitální ekonomiky na celém vnitřním 
trhu. Jednotlivé osoby by měly mít 
možnost kontrolovat své vlastní osobní 
údaje a měla by být posílena právní a 
praktická jistota pro jednotlivce, 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
moci. Předpisy týkající se ochrany údajů 
by současně neměly bránit 
konkurenceschopnosti, inovacím a novým 
technologiím.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
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státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států.
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států.
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek pro případy, kdy jsou 
prokazatelně nutné a neoslabují zásady 
ochrany osobních údajů. Kromě toho jsou 
orgány a subjekty Unie, členské státy a 
jejich orgány dozoru podporovány v tom, 
aby při uplatňování tohoto nařízení 
zohledňovaly specifické potřeby 
mikropodniků, malých a středních 
podniků. Pojem mikropodniky, malé a 
střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států.
Aby byla zohledněna specifická situace 

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států.
Úroveň ochrany osobních údajů a 
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mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

opatření, která má přijmout správce či 
zpracovatel, by se neměla odvíjet od 
velikosti podniku, který osobní údaje 
zpracovává, ale od rizika pramenícího z 
tohoto zpracování. Nicméně orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru jsou podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh  hovoří sám za sebe. Odpovídá přístupu založenému na riziku. 
Zvláštní potřeby malých a středních podniků by měly být zohledňovány při uplatňování 
nařízení, nikoliv v nařízení samotném.

Pozměňovací návrh 359
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a
zejména podniků vytvořených jako 
právnické osoby, např. název, právní forma 
a kontaktní údaje, neměly by se tyto 
právnické osoby domáhat ochrany na 
základě tohoto nařízení. To by mělo platit 
rovněž v případě, kdy jméno právnické 
osoby obsahuje jména jedné nebo více 
fyzických osob.

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a 
podniků, např. název, právní forma a 
kontaktní údaje právnické osoby, neměly 
by se žádné takové osoby domáhat ochrany 
na základě tohoto nařízení. To by mělo 
platit rovněž v případě, kdy jméno 
právnické osoby obsahuje jména jedné 
nebo více fyzických osob.

Or. en
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Pozměňovací návrh 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a 
zejména podniků vytvořených jako 
právnické osoby, např. název, právní forma 
a kontaktní údaje, neměly by se tyto 
právnické osoby domáhat ochrany na 
základě tohoto nařízení. To by mělo platit 
rovněž v případě, kdy jméno právnické 
osoby obsahuje jména jedné nebo více 
fyzických osob.

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště s výjimkou 
fyzických osob vykonávajících 
hospodářskou činnost, která určuje jejich 
totožnost na trhu. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a 
zejména podniků vytvořených jako 
právnické osoby, např. název, právní forma 
a kontaktní údaje, neměly by se tyto 
právnické osoby domáhat ochrany na 
základě tohoto nařízení. To by mělo platit 
rovněž v případě, kdy jméno právnické 
osoby obsahuje jména jedné nebo více 
fyzických osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a
zejména podniků vytvořených jako 
právnické osoby, např. název, právní forma 
a kontaktní údaje, neměly by se tyto 
právnické osoby domáhat ochrany na 

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a 
podniků ve znění čl. 4 odst. 15 tohoto 
nařízení, např. název, právní forma a 
kontaktní údaje, neměly by se tyto 
právnické osoby domáhat ochrany na 
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základě tohoto nařízení. To by mělo platit 
rovněž v případě, kdy jméno právnické
osoby obsahuje jména jedné nebo více 
fyzických osob.

základě tohoto nařízení. To by mělo platit 
rovněž v případě, kdy jméno podniku
obsahuje jména jedné nebo více fyzických 
osob.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu zamezení různorodým výkladům by měl být bod odůvodnění 12 sladěn s čl. 4 odst. 15 
tohoto nařízení, pokud se jedná o zmínku o subjektech vykonávajících hospodářskou činnost. 
Pro účely vynětí z působnosti předpisu by měl být totiž podstatný tento prvek a nikoliv právní 
forma.

Pozměňovací návrh 362
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 45/2001, nebo 
zpracováním osobních údajů členskými 
státy při výkonu jejich činností v rámci 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
Unie.

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti s 
činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, nebo zpracováním osobních 
údajů členskými státy při výkonu jejich 
činností v rámci společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 
45/2001, nebo zpracováním osobních údajů 
členskými státy při výkonu jejich činností 
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky Unie.

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie, na které se vztahuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů, nebo zpracováním 
osobních údajů členskými státy při výkonu 
jejich činností v rámci společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky Unie. V zájmu 
vytvoření uceleného rámce pro ochranu 
údajů platného v celé Unii je třeba uvést 
nařízení (ES) č. 45/2001 do souladu s 
tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 45/2001, nebo 
zpracováním osobních údajů členskými 
státy při výkonu jejich činností v rámci 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
Unie.

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti s 
činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů členskými státy při výkonu jejich 
činností v rámci společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky Unie.
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Pozměňovací návrh 365
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aniž by bylo dotčeno omezení věcné 
působnosti tohoto nařízení, mělo by se 
toto nařízení uplatňovat na zpracování 
osobních údajů orgány třetích zemí pro 
účely shromažďování a monitorování 
informací na území EHP na základě 
extrateritoriální soudní příslušnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence a vedení 
adresářů, které se neprovádí za účelem 
zisku, a tedy bez jakékoli souvislosti
s profesní nebo obchodní činností.
Obdobně by se výjimka neměla vztahovat 
na správce nebo zpracovatele, kteří pro 
tyto osobní či domácí činnosti poskytují 
prostředky pro zpracování osobních 
údajů.

(15) Bez ohledu na počet osob, kterým 
jsou údaje zpřístupněny, by se toto 
nařízení nemělo uplatňovat na takové 
zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence, vedení 
adresářů nebo soukromý prodej, a nemá
tedy jakoukoli souvislost s profesní nebo 
obchodní činností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence a vedení 
adresářů, které se neprovádí za účelem 
zisku, a tedy bez jakékoli souvislosti 
s profesní nebo obchodní činností. 
Obdobně by se výjimka neměla vztahovat 
na správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto 
osobní či domácí činnosti poskytují 
prostředky pro zpracování osobních údajů.

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na takové zpracování osobních údajů 
fyzickou osobou, které má výlučně osobní 
či domácí povahu, jako je korespondence a 
vedení adresářů, které se neprovádí za 
účelem zisku, a tedy bez jakékoli 
souvislosti s profesní nebo obchodní 
činností. Tato výjimka se nevztahuje na 
žádnou osobní či domácí činnost, při níž 
fyzická osoba zpřístupňuje osobní údaje 
jiných fyzických osob neomezenému počtu 
jednotlivců. Obdobně by se výjimka 
neměla vztahovat na správce nebo 
zpracovatele, kteří pro tyto osobní či 
domácí činnosti poskytují prostředky pro 
zpracování osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence a vedení 
adresářů, které se neprovádí za účelem 
zisku, a tedy bez jakékoli souvislosti 
s profesní nebo obchodní činností.
Obdobně by se výjimka neměla vztahovat 
na správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto 
osobní či domácí činnosti poskytují 
prostředky pro zpracování osobních údajů.

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na takové zpracování osobních údajů 
fyzickou osobou, které má výlučně osobní 
či domácí povahu, jako je korespondence –
nehledě na použité komunikační 
prostředky – a vedení adresářů, které se 
neprovádí za účelem zisku, a tedy bez 
jakékoli souvislosti s profesní nebo 
obchodní činností. Má-li se stanovit, zda se 
na zpracování vztahuje tato výjimka, je 
třeba zvážit povahu zpracovávaných 
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údajů, účel zpracování a počet osob, jimž 
jsou údaje zpřístupněny, přičemž je také 
nutné vzít v úvahu technický rozvoj a 
nová média. Obdobně by se výjimka 
neměla vztahovat na správce nebo 
zpracovatele, kteří pro tyto osobní či 
domácí činnosti poskytují prostředky pro 
zpracování osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či
domácí povahu, jako je korespondence a 
vedení adresářů, které se neprovádí za 
účelem zisku, a tedy bez jakékoli 
souvislosti s profesní nebo obchodní 
činností. Obdobně by se výjimka neměla 
vztahovat na správce nebo zpracovatele, 
kteří pro tyto osobní či domácí činnosti 
poskytují prostředky pro zpracování 
osobních údajů.

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů, jež 
provádějí správci či zpracovatelé, kteří 
jsou fyzickými osobami, a jež se týká čistě 
osobních či rodinných záležitostí, o nichž 
subjekt údajů daného správce či 
zpracovatele sám informoval nebo o nichž 
se správce či zpracovatel zákonným 
způsobem dozvěděl. Výjimka by se neměla 
vztahovat na případy, kdy jsou osobní
údaje zpracovávány v zájmu dosažení 
profesního či obchodního cíle. Při 
posuzování uplatnění výjimky na 
zpracovávání údajů by se měla rovněž 
zvážit povaha zpracovávaných osobních 
údajů a skutečnost, zda jsou zpřístupněny 
neomezenému počtu osob. Obdobně by se 
výjimka neměla vztahovat na správce nebo 
zpracovatele, kteří pro tyto osobní či 
domácí činnosti poskytují prostředky pro 
zpracování osobních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 370
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Toto nařízení by se nemělo 
uplatňovat na zpracování osobních údajů 
malými podniky, které osobní údaje 
používají výlučně pro své pracovní 
potřeby, například při zpracování nabídek 
a faktur. Jestliže u zpracovávaných 
osobních údajů neexistuje riziko, že by s 
nimi nakládal kdokoliv jiný než příslušný 
podnik, kromě ochrany přístupu k těmto 
údajům není nutná žádná další ochrana. 
Tato výjimka by se neměla vztahovat na 
články 15, 16 a 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů a o volném 
pohybu těchto údajů je upravena vlastním 
právním nástrojem na úrovni Unie. Proto 
by se toto nařízení nemělo uplatňovat při 
zpracovávání údajů za těmito účely. Na 
údaje zpracovávané orgány veřejné moci 
podle tohoto nařízení, pokud jsou 
používány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, by se však měl 
vztahovat konkrétnější právní nástroj na 

(16) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými veřejnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a 
o volném pohybu těchto údajů je upravena 
vlastním právním nástrojem na úrovni 
Unie. Proto by se toto nařízení nemělo 
uplatňovat při zpracovávání údajů za 
těmito účely. Na údaje zpracovávané 
orgány veřejné moci podle tohoto nařízení, 
pokud jsou používány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, by se však měl 
vztahovat konkrétnější právní nástroj na 
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úrovni Unie (směrnice XX/YYY). úrovni Unie (směrnice XX/YYY).

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES, 
zejména pokud jde o pravidla týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb uvedená
v článcích 12 až 15 uvedené směrnice.

(17) Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování pravidel týkajících se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb uvedených
v článcích 12 až 15 směrnice 2000/31/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Toto nařízení umožňuje při provádění 
ustanovení v něm uvedených vzít v úvahu 
zásadu práva na přístup veřejnosti k 
úředním dokumentům.

(18) Toto nařízení umožňuje při provádění 
ustanovení v něm uvedených vzít v úvahu 
zásadu práva na přístup veřejnosti k 
úředním dokumentům. Osobní údaje 
v dokumentech, které jsou v držení 
orgánu veřejné moci či veřejného 
subjektu, může tento orgán či subjekt 
zpřístupnit v souladu s právními předpisy 
Unie nebo členského státu upravujícími 
přístup veřejnosti k dokumentům, aby tak 
zajistil soulad ochrany osobních údajů 
se zásadou práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Toto nařízení umožňuje při provádění 
ustanovení v něm uvedených vzít v úvahu 
zásadu práva na přístup veřejnosti k 
úředním dokumentům.

(18) Toto nařízení umožňuje při provádění 
ustanovení v něm uvedených vzít v úvahu 
zásadu práva na přístup veřejnosti k 
úředním dokumentům. Orgán veřejné 
moci nebo veřejný subjekt může v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
kterými se tento orgán nebo subjekt řídí, 
zpřístupnit osobní údaje v dokumentech, 
které má v držení. Tyto právní předpisy 
sladí právo na ochranu osobních údajů se 
zásadou práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jakékoli zpracování osobních údajů 
v rámci činností provozovny správce nebo 
zpracovatele v Unii by mělo být prováděno 
v souladu s tímto nařízením bez ohledu na 
to, zda samotné zpracování probíhá v Unii 
nebo mimo ni. Provozovna předpokládá 
účinný a skutečný výkon činnosti 
prostřednictvím stálého zařízení. Právní 
forma této provozovny, ať již jde 
o pobočku nebo dceřinou společnost 
s právní subjektivitou, není v tomto ohledu 
rozhodujícím faktorem.

(19) Jakékoli zpracování osobních údajů 
subjektů údajů usazených v Unii v rámci 
činností provozovny správce nebo 
zpracovatele v Unii by mělo být prováděno 
v souladu s tímto nařízením bez ohledu na 
to, zda samotné zpracování probíhá v Unii 
nebo mimo ni. Provozovna předpokládá 
účinný a skutečný výkon činnosti 
prostřednictvím stálého zařízení. Právní 
forma této provozovny, ať již jde 
o pobočku nebo dceřinou společnost 
s právní subjektivitou, není v tomto ohledu 
rozhodujícím faktorem.
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Odůvodnění

Z oblasti působnosti tohoto nařízení by měli být vyloučeni správci údajů se sídlem v EU, kteří 
zpracovávají výhradně neevropské údaje ve třetích zemích, aby mohli konkurovat na trzích 
mimo EU správcům údajů, na které se toto nařízení nevztahuje.

Pozměňovací návrh 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jakékoli zpracování osobních údajů 
v rámci činností provozovny správce nebo 
zpracovatele v Unii by mělo být prováděno 
v souladu s tímto nařízením bez ohledu na 
to, zda samotné zpracování probíhá v Unii 
nebo mimo ni. Provozovna předpokládá 
účinný a skutečný výkon činnosti 
prostřednictvím stálého zařízení. Právní 
forma této provozovny, ať již jde 
o pobočku nebo dceřinou společnost 
s právní subjektivitou, není v tomto ohledu 
rozhodujícím faktorem.

(19) Jakékoli zpracování osobních údajů 
subjektů údajů usazených v Unii v rámci 
činností provozovny správce nebo 
zpracovatele v Unii by mělo být prováděno 
v souladu s tímto nařízením bez ohledu na 
to, zda samotné zpracování probíhá v Unii 
nebo mimo ni. Provozovna předpokládá 
účinný a skutečný výkon činnosti
prostřednictvím stálého zařízení. Právní 
forma této provozovny, ať již jde 
o pobočku nebo dceřinou společnost 
s právní subjektivitou, není v tomto ohledu 
rozhodujícím faktorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se zamezilo případům, kdy 
jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, 
která jim je zaručena na základě tohoto 
nařízení, mělo by zpracování osobních 
údajů subjektů údajů usazených v Unii 

(20) Aby se zamezilo případům, kdy 
jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, 
která jim je zaručena na základě tohoto 
nařízení, mělo by zpracování osobních 
údajů subjektů údajů usazených v Unii 
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uskutečněné správcem, jenž není usazen 
v Unii, podléhat tomuto nařízení, pokud 
zpracovávání souvisí s nabídkou zboží 
nebo služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním chování těchto subjektů údajů.

uskutečněné správcem, jenž není usazen 
v Unii, podléhat tomuto nařízení, pokud 
zpracovávání souvisí s nabídkou zboží 
nebo (bezplatných) služeb těmto 
subjektům údajů nebo se sledováním 
chování těchto subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se zamezilo případům, kdy 
jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, 
která jim je zaručena na základě tohoto 
nařízení, mělo by zpracování osobních 
údajů subjektů údajů usazených v Unii 
uskutečněné správcem, jenž není usazen 
v Unii, podléhat tomuto nařízení, pokud 
zpracovávání souvisí s nabídkou zboží 
nebo služeb těmto subjektům údajů nebo 
se sledováním chování těchto subjektů 
údajů.

(20) Aby se zamezilo případům, kdy 
jednotlivcům nebude poskytnuta ochrana, 
která jim je zaručena na základě tohoto 
nařízení, mělo by zpracování osobních 
údajů subjektů údajů usazených v Unii 
uskutečněné správcem, jenž není usazen v 
Unii, podléhat tomuto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování 
chování“ subjektu údajů, mělo by být
zjištěno, zda jsou sledovány při své 
činnosti na internetu za pomoci technik 

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování 
chování“ subjektů údajů, mělo by být 
zjištěno, zda jsou bez ohledu na původ 
údajů osoby sledovány při své činnosti za 
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zpracovávání údajů, které spočívají ve 
vytvoření „profilu“ osoby, zejména pro 
přijímání rozhodnutí, která se jí týkají, 
nebo pro rozbor nebo předpovídání jejích 
osobních preferencí, postojů a jejího 
chování.

pomoci technik zpracovávání údajů, které 
spočívají ve vytvoření „profilu“ osoby, 
zejména pro přijímání rozhodnutí, která se 
jí týkají, nebo pro rozbor nebo 
předpovídání jejích osobních preferencí, 
postojů a jejího chování.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování 
chování“ subjektu údajů, mělo by být 
zjištěno, zda jsou sledovány při své
činnosti na internetu za pomoci technik 
zpracovávání údajů, které spočívají ve 
vytvoření „profilu“ osoby, zejména pro 
přijímání rozhodnutí, která se jí týkají, 
nebo pro rozbor nebo předpovídání jejích 
osobních preferencí, postojů a jejího 
chování.

(21) Mělo by být zjištěno, zda součástí 
zpracovávání je sledování osob při jejich
činnosti na internetu za pomoci technik 
zpracovávání údajů, které spočívají ve 
vytvoření „profilu“ osoby, zejména pro 
přijímání rozhodnutí, která se jí týkají, 
nebo pro rozbor nebo předpovídání jejích 
osobních preferencí, postojů a jejího 
chování

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby se určilo, zda zpracovávání 
může souviset s „nabídkou zboží nebo 
služeb“, je třeba zjistit, zda je nabídka 
subjektům údajů v Unii konkrétně 
určena, a nikoli tedy jen přístupná. Je 
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možné přitom přihlédnout k možnostem 
dodání v EU, použitému jazyku a názvu 
domény. Tato koncepce by měla platit 
nehledě k tomu, zda je po subjektu údajů 
požadována platba.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Mezi právní předpisy členského 
státu patří i kolektivní smlouvy uzavírané 
na pracovním trhu. Kolektivní smlouva na 
pracovním trhu je smlouva, kterou 
uzavřela organizace zastupující 
zaměstnance či více takových organizací s 
jednou či několika organizacemi 
zastupujícími zaměstnavatele nebo s 
jedním či několika zaměstnavateli. Tento 
druh smlouvy definuje kolektivní a 
individuální vztahy (např. pracovní 
podmínky a mzdy) mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci každého podniku nebo všech 
podniků konkrétního průmyslového 
odvětví. Stanoví rovněž práva a povinnosti 
smluvních stran. Kolektivní smlouva 
uzavřená na pracovním trhu doplňuje do 
předpisů  pracovního práva prvky, které 
zákoník práce neobsahuje nebo obecná 
ustanovení tohoto zákoníku přizpůsobuje 
konkrétní situaci daného průmyslového 
odvětví. Kolektivní smlouva se tak 
vztahuje na všechny zaměstnance nebo na 
všechny zaměstnance daného 
průmyslového odvětví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 383
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný, například na údaje, jež 
byly anonymizovány pro účely lékařského 
výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Mělo by se 
přihlédnout k tomu, zda byly odstraněny 
osobní identifikátory, ale zda odkaz na 
tyto osobní identifikátory zůstává 
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identifikovatelný. zachován, takže mohou být k příslušnému 
subjektu údajů přiřazeny každým, kdo má 
přístup k propojovacím kódům. Zásady 
ochrany údajů by se neměly uplatňovat na 
údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. en

Odůvodnění

Podpora zpracovávání pseudonamizovaných údajů v souladu s novou definicí uvedenou 
v článku 4.

Pozměňovací návrh 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Při zpracovávání 
údajů pro historiografické, statistické a 
vědecké účely by se nemělo „důvodně 
předpokládat“, že k identifikaci dojde, 
pokud jsou údaje uchovávány odděleně od 
informací, které by identifikaci subjektu 
údajů umožňovaly. Zásady ochrany údajů 
by se neměly uplatňovat na údaje, které 
byly dostatečně anonymizovány tak, aby 
subjekt údajů již nebyl identifikovatelný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se osob, které jsou nebo by mohly být 
identifikovány, a to i po smrti. Při 
určování, zda je osoba identifikovatelná, by 
se mělo přihlédnout ke všem prostředkům, 
o nichž lze důvodně předpokládat, že je 
správce nebo jakákoli jiná osoba použijí 
pro identifikaci dané osoby. Zásady 
ochrany údajů by se neměly uplatňovat na 
údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci nebo zjištění dané osoby.
Nařízení by se nemělo vztahovat na
anonymní údaje, jimiž se rozumí jakékoli 
údaje, které nelze přímo ani nepřímo, 
samotné či ve spojení s přiřazenými údaji 
spojit s fyzickou osobou, nebo by nalezení 
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spojitosti vyžadovalo neúměrný čas, 
prostředky a úsilí s ohledem na stav vývoje 
technologií v době zpracovávání údajů
a na možnosti vývoje během období, kdy 
údaje budou zpracovávány.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj zde nahrazuje svůj pozměňovací návrh 14 a připojuje vysvětlení „zjištění“ 
v souladu s PN 84 k čl. 4 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 388
Michèle Striffler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je fyzická osoba identifikovatelná i po 
smrti, by se mělo přihlédnout ke všem 
prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 389
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se fyzických osob, které jsou nebo by 
mohly být identifikovány, a to i po smrti.
Při určování, zda je osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení neřeší zpracování osobních údajů zesnulých osob. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je rozšířit pravidla stanovená nařízením i na tyto údaje.

Pozměňovací návrh 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat pouze na konkrétní informace 
týkající se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout: i) pouze k těm prostředkům, 
o nichž lze důvodně předpokládat, že je 
správce nebo jakákoli jiná fyzická či 
právnická osoba použijí pro identifikaci 
dané osoby, a ii) k odůvodněné 
pravděpodobnosti, že určitá osoba bude 
identifikována. Zásady ochrany údajů by 
se neměly uplatňovat na údaje, které byly 
dostatečně anonymizovány tak, aby na 
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jejich základě subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat pouze na informace týkající se 
identifikovaných nebo identifikovatelných
fyzických osob. Při určování, zda je osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout
k prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce použije. 
Fyzická osoba není považována za 
identifikovatelnou, pokud by identifikace 
vyžadovala neúměrně mnoho času, úsilí
nebo materiálních zdrojů, nebo pokud 
správce zavedl opatření s cílem zabránit 
tomu, aby fyzická osoba mohla být 
prostřednictvím informací plně 
identifikována; Zásady ochrany údajů by 
se proto neměly uplatňovat na údaje
v případech, kdy subjekt údajů ještě není 
identifikovatelný, nebo na údaje, které 
byly dostatečně anonymizovány tak, aby 
subjekt údajů nebyl identifikovatelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat pouze na konkrétní informace 
týkající se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je fyzická osoba identifikovatelná, by se 
mělo přihlédnout pouze k těm
prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba použijí 
pro identifikaci dané osoby, a k reálné 
pravděpodobnosti, že osoba bude 
identifikována. Zásady ochrany údajů by 
se neměly uplatňovat na údaje, které byly 
dostatečně anonymizovány tak, aby na 
jejich základě subjekt údajů již nebo ještě
nebyl identifikovatelný.

Or. en

Odůvodnění

Při vymezení „osobních údajů“ by se mělo do jisté míry uvažovat prakticky a realisticky.

Pozměňovací návrh 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze předpokládat, že je správce nebo 
jakákoli jiná osoba použijí pro identifikaci 
dané osoby. Zásady ochrany údajů by se 
neměly uplatňovat na údaje, které byly 
dostatečně anonymizovány tak, aby subjekt 
údajů již nebyl identifikovatelný.
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identifikovatelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se fyzických osob, které jsou nebo by 
mohly být identifikovány, a to i po smrti.
Při určování, zda je osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení se výslovně nezabývá zpracováním osobních údajů zesnulých osob. Je důležité 
poskytnout oprávněným osobám nebo právnímu zástupci zesnulé osoby možnost zajistit, aby 
práva na ochranu údajů o zesnulé osobě byla uplatňována podle přání, jež tato osoba 
vyjádřila před svou smrtí (právo na přístup k údajům, jejich opravu atd.). Tento pozměňovací 
návrh tudíž souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 15 až 17.

Pozměňovací návrh 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Toto nařízení uznává, že 
pseudonymizace je přínosem pro všechny 
subjekty údajů, neboť znamená, že osobní 
údaje jsou změněny, aby samy o sobě 
nemohly být subjektu údajů přiřazeny bez 
použití dodatečných údajů. To by mělo 
podnítit správce k používání 
pseudonymizace údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Toto nařízení uznává, že 
pseudonymizace je přínosem pro všechny 
subjekty údajů, neboť znamená, že osobní 
údaje jsou změněny, aby samy o sobě 
nemohly být subjektu údajů přiřazeny bez 
použití dodatečných údajů. To by mělo 
podnítit správce k používání 
pseudonymizace údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Identifikační čísla vydávaná státem 
by měla být považována za osobní údaje.
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Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k významu identifikačních čísel vydávaných státem, mimo jiné v souvislosti s 
občanským stavem, by mělo být jasně uvedeno, že tato čísla představují osobní údaje (číslo 
sociálního zabezpečení, pasu či občanského průkazu, číslo přiřazené při zápisu do školy 
apod.).

Pozměňovací návrh 398
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání on-line nebo off-line
služeb mohou být uživateli přiřazeny 
elektronické identifikátory, jako jsou 
adresy internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, štítky pro 
radiofrekvenční identifikaci či jiné 
jedinečné identifikátory, které používají 
jeho zařízení, aplikace, nástroje, protokoly 
nebo jiné spotřební zboží. To může 
zanechávat stopy, které mohou být spolu 
s jedinečnými identifikátory a dalšími
získanými informacemi použity 
k vytvoření profilů jednotlivých osob a 
k jejich identifikaci. Z toho vyplývá, že 
identifikační čísla, lokalizační údaje, 
elektronické identifikátory nebo jiné 
specifické prvky jako takové nemusejí být 
nezbytně za všech okolností považovány za 
osobní údaje.

Or. en

Odůvodnění

Služby off-line mohou také zanechávat stopy.

Pozměňovací návrh 399
Jan Mulder
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání služeb či zařízení
mohou být uživateli přiřazeny 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že by se mělo 
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lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

v jednotlivých případech a s ohledem na 
technologický vývoj přezkoumat, zda je 
nezbytné za všech okolností považovat
identifikační čísla, lokalizační údaje, 
elektronické identifikátory nebo jiné 
specifické prvky jako takové za osobní 
údaje.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska IMCO.

Pozměňovací návrh 401
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo
identifikátory cookies, které používají jeho
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání on-line nebo off-line
služeb může být uživateli přiřazen jeden 
nebo více elektronických identifikátorů, 
jako jsou adresy internetového protokolu,
identifikátory cookies, štítky pro 
radiofrekvenční identifikaci či jiné 
jedinečné identifikátory, které používají 
jeho zařízení, aplikace, nástroje, protokoly 
nebo jiné spotřební zboží. Vzhledem 
k tomu, že tyto identifikátory zanechávají
stopy a lze je použít ke zjištění fyzických 
osob, mělo by se toto nařízení vztahovat 
na zpracovávání i těchto údajů, nesouvisí-
li tyto identifikátory prokazatelně 
s fyzickými osobami, jako např. IP adresy 
používané společnostmi, které nelze 
považovat za „osobní údaje“ ve smyslu 
tohoto nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Pomocí objektivních kritérií se dále upřesňuje pojem osobní údaje. Identifikátory, které úzce 
souvisejí s fyzickou osobou, musí být považovány za osobní údaje. Viz související 
pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 1 a bodu odůvodnění 23. Tento pozměňovací návrh dále 
objasňuje používání osobních údajů v on-line i off-line prostředí. Pracovní skupina zřízená 
podle článku 29 opakovaně stanovila, že štítky pro radiofrekvenční identifikaci patří mezi 
osobní údaje.

Pozměňovací návrh 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
nemusejí být nezbytně za všech okolností 
považovány za osobní údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla,
lokalizační údaje, elektronické
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu, internetové porty
nebo identifikátory cookies, které používají 
jeho zařízení, aplikace, nástroje 
a protokoly. To může zanechávat stopy, 
které mohou být spolu s jedinečnými 
identifikátory a dalšími informacemi, které 
servery získávají, použity k vytvoření 
profilů jednotlivých osob a k jejich 
identifikaci. Z toho vyplývá, že sériová
čísla produktů, IP adresy, internetové 
porty, kódy mezinárodní identifikace 
mobilní výbavy pro mobilní telefony a jiné
identifikátory tohoto typu jako takové 
nemusejí být nezbytně za všech okolností 
považovány za osobní údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli či domácnosti přiřazeny 
elektronické identifikátory, jako jsou 
adresy internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci.
Zpětná identifikace osobních údajů, 
například použitím stop zanechaných na 
internetu k vytváření profilů jednotlivých 
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jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

osob, porušování pseudonymů 
a identifikace subjektů údajů by měly být 
zakázány.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Zpracovává-li poskytovatel služeb 
osobní údaje, aniž by měl k těmto údajům 
přístup za použití prostředků, které jsou 
technicky použitelné, nevyžadují 
neúměrné úsilí a o nichž nelze důvodně 
předpokládat, že je správce použije s cílem 
získat poznatky o obsahu těchto údajů, 
považuje se tento poskytovatel služeb za 
neutrálního zprostředkovatele nebo toto 
zpracování údajů za prostý přenos 
v souladu s článkem 12 směrnice 
2000/31/ES, kdy poskytovatel není 
odpovědný za jakékoli přenášené či jinak 
zpracovávané nebo jeho prostřednictvím 
zpřístupněné osobní údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
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prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení, pouhé použití služby nebo 
nečinnost, například nevymazání zatržítka 
u předem zaškrtnutých políček, tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Informovaný souhlas by měly 
usnadňovat uživatelsky vstřícné informace 
o typech zpracování, které budou 
provedeny. Mlčení, nečinnost, například 
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účely. Je-li subjekt údajů vyzván
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

nezmění-li uživatel standardně nastavený 
souhlas, tudíž neznamenají souhlas.
Souhlas by se měl vztahovat na veškeré 
činnosti zpracovávání prováděné pro stejný 
účel nebo stejné účely. Je-li subjekt údajů 
vyzván k vyjádření souhlasu elektronickou 
cestou, musí být žádost jasná, stručná 
a nesmí zbytečně přerušovat využívání 
služby, pro kterou je souhlas dáván.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně
prostřednictvím vhodné metody, jež
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

(25) Souhlas by měl být dán jednoznačně
prostřednictvím metody, která je 
v souvislosti s nabízeným produktem nebo 
službou vhodná a jež umožňuje svobodný, 
konkrétní a vědomý projev vůle subjektu 
údajů formou prohlášení nebo 
jednoznačného potvrzení, že jednotlivci 
jsou si vědomi, že dávají souhlas se 
zpracováním osobních údajů, například 
zaškrtnutím políčka při návštěvě webové 
stránky nebo jiným prohlášením nebo 
jednáním, které v tomto kontextu jasně 
signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

(25) Souhlas by měl být dán 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo potvrzení, že jednotlivci 
jsou si vědomi, že dávají souhlas se 
zpracováním osobních údajů, například
použitím příslušeného nastavení,
zaškrtnutím políčka při návštěvě webové 
stránky nebo jiným prohlášením nebo 
jednáním, které v tomto kontextu jasně 
signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas se vztahuje
na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 

(25) Souhlas by měl být dán svobodně, bez 
nátlaku správce a výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
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projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

umožňuje vědomý projev vůle subjektu 
údajů formou prohlášení nebo 
jednoznačného potvrzení, že jednotlivci 
jsou si vědomi, že dávají souhlas se 
zpracováním osobních údajů, například 
zaškrtnutím políčka při návštěvě webové 
stránky nebo jiným prohlášením nebo 
jednáním, které v tomto kontextu jasně 
signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
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účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván. Subjekt údajů by 
měl mít rovněž právo kdykoliv svůj 
souhlas zrušit stejně snadným způsobem, 
jak jej udělil.

Or. es

Odůvodnění

Záměrem je zdůraznit, že jednotlivci by měli mít možnost svůj souhlas zrušit za stejných 
podmínek, za jakých jej udělili, tedy aniž by to vyžadovalo více úsilí či času.

Pozměňovací návrh 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Vyhledání zdravotní péče 
a konkrétní léčby a souhlas s nimi by se 
mělo pokládat za souhlas ve smyslu čl. 4 
odst. 8 a čl. 6 odst. 1 písm. a) se 
zpracováním osobních údajů 
o zdravotním stavu v souvislosti 
s konkrétní léčbou a za splnění důkazního 
břemene podle čl. 7 odst. 1, aniž by se tím 
bránilo členským státům v zachování 
přísnějších vnitrostátních předpisů v této 
oblasti. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
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neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů,
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

(25) Souhlas by měl být dán jednoznačně
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván. Informace 
poskytnuté proto, aby děti vyjádřily 
souhlas, by měly být předány ve 
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srozumitelném jazyce odpovídajícím 
danému věku, kterému by snadno 
porozumělo dítě ve věku nad 13 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně
prostřednictvím vhodné metody, jež
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

(25) Souhlas by měl být dán jednoznačně
prostřednictvím metody, která je 
v souvislosti s nabízeným produktem nebo 
službou vhodná a jež umožňuje svobodný, 
konkrétní a vědomý projev vůle subjektu 
údajů formou prohlášení nebo 
jednoznačného potvrzení, že jednotlivci 
jsou si vědomi, že dávají souhlas se 
zpracováním osobních údajů, například 
zaškrtnutím políčka při návštěvě webové 
stránky nebo jiným prohlášením nebo 
jednáním, které v tomto kontextu jasně 
signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. To se však nedotýká 
ustanovení směrnice 2002/58/ES, která 
stanoví, že za určitých okolností lze
souhlas vyjádřit prostřednictvím 
příslušných nastavení zařízení uživatele. 
Souhlas by se měl vztahovat na veškeré 
činnosti zpracovávání prováděné pro stejný 
účel nebo stejné účely. Je-li subjekt údajů 
vyzván k vyjádření souhlasu elektronickou 
cestou, musí být žádost jasná, stručná 
a nesmí zbytečně přerušovat využívání 
služby, pro kterou je souhlas dáván.

Or. en
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Pozměňovací návrh 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Toto nařízení uznává, že 
pseudonymizace údajů může pomoci 
minimalizovat rizika pro soukromí 
subjektu údajů. Pokud správce údaje 
pseudonymizuje, považuje se toto 
zpracování údajů za opodstatněné coby 
oprávněný zájem správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Lékařské prohlídky, poskytování 
zdravotní péče, lékařská diagnostika a 
ošetření vyžadují přirozeně 
shromažďování a zpracování osobních 
údajů. Rozhodnutí pacienta vyhledat 
lékařskou péči by mělo být považováno za 
výslovný souhlas se shromážděním a 
zpracováním osobních údajů. 

Or. fr

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se odstraňují veškeré nejasnosti ohledně uplatňování 
podmínek, které jsou stanoveny pro zákonnost shromažďování a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v čl. 6 odst. 1. 
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Pozměňovací návrh 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci osoby 
pro poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace 
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu
včetně genetických informací by měly být 
zahrnuty zejména všechny údaje 
související se zdravotním stavem subjektu 
údajů; informace o evidenci osoby pro 
poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace 
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci osoby 
pro poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace 
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny
osobní informace související se 
zdravotním stavem subjektu údajů;
informace o evidenci osoby pro 
poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; osobní
informace získané během provádění testů 
nebo vyšetřování části těla, tělesných látek
nebo biologického vzorku; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci osoby 
pro poskytování zdravotní péče; informace 

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny
osobní údaje související se zdravotním 
stavem subjektu údajů; informace 
o evidenci osoby pro poskytování 
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o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

zdravotní péče; informace o platbách nebo 
způsobilosti ke zdravotní péči dané osoby;
číslo, symbol nebo specifický údaj 
přiřazený osobě za účelem její jednoznačné 
identifikace pro zdravotnické účely;
jakékoliv informace o osobě shromážděné 
během poskytování zdravotních služeb této 
osobě; osobní údaje získané během 
provádění testů nebo vyšetřování části těla,
tělesných látek nebo biologického vzorku;
identifikace osoby, poskytující dané osobě 
zdravotní péči nebo jakékoli informace 
například o nemoci, postižení, riziku 
onemocnění, anamnéze, klinické léčbě 
nebo fyziologickém či biomedicínském 
stavu subjektu údajů nezávisle na jejich 
původu, tedy bez ohledu na to, zda 
pocházejí od lékaře nebo jiného 
zdravotníka, ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci osoby 
pro poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace
získané během provádění testů nebo 

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny
osobní údaje související se zdravotním 
stavem subjektu údajů včetně genetických 
informací; informace o evidenci osoby pro 
poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; osobní 
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vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

údaje získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla, tělesných látek nebo 
biologického vzorku; identifikace osoby, 
poskytující dané osobě zdravotní péči nebo 
jakékoli informace například o nemoci, 
postižení, riziku onemocnění, anamnéze, 
klinické léčbě nebo fyziologickém či 
biomedicínském stavu subjektu údajů 
nezávisle na jejich původu, tedy bez ohledu 
na to, zda pocházejí od lékaře nebo jiného 
zdravotníka, ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 421
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci 
osoby pro poskytování zdravotní péče; 
informace o platbách nebo způsobilosti ke 
zdravotní péči dané osoby; číslo, symbol 
nebo specifický údaj přiřazený osobě za 
účelem její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace 
o osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace 
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například 
o nemoci, postižení, riziku onemocnění, 

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje přímo související se zdravotním 
stavem subjektu údajů nebo
s fyziologickým či biomedicínským stavem
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, ze 
zdravotnického zařízení, ze zdravotnického 
prostředku či diagnostických testů in vitro.



AM\926396CS.doc 49/170 PE504.340v01-00

CS

anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka,
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Hlavní provozovna správce v Unii by 
měla být určena na základě objektivních 
kritérií. Jedním z nich by měl být účinný 
a skutečný výkon řídících činností 
prostřednictvím stálého zařízení, v němž 
jsou přijímána hlavní rozhodnutí ohledně 
účelů, podmínek a prostředků zpracování.
Přitom by nemělo být rozhodující, zda je 
zpracování osobních údajů skutečně 
prováděno na tomto místě; existence 
a používání technických prostředků 
a technologií pro zpracovávání osobních 
údajů nevytváří samy o sobě hlavní 
provozovnu, a proto nejsou rozhodujícím 
kritériem pro její určení. Hlavní 
provozovna správce by měla být místem, 
kde se nachází jeho ústřední správa 
v Unii.

(27) Má-li správce nebo zpracovatel 
v Unii více provozoven, mimo jiné včetně 
případů, kdy je správce nebo provozovatel 
součástí skupiny podniků, hlavní 
provozovna správce v Unii by pro účely 
tohoto nařízení měla být určena na základě 
objektivních kritérií. Jedním z nich by měl 
být účinný a skutečný výkon řídících 
činností prostřednictvím stálého zařízení, 
v němž jsou přijímána hlavní rozhodnutí 
ohledně účelů, podmínek a prostředků 
zpracování. Přitom by nemělo být 
rozhodující, zda je zpracování osobních 
údajů skutečně prováděno na tomto místě;
existence a používání technických 
prostředků a technologií pro zpracovávání 
osobních údajů nevytváří samy o sobě 
hlavní provozovnu, a proto nejsou 
rozhodujícím kritériem pro její určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Hlavní provozovna správce v Unii by 
měla být určena na základě objektivních 
kritérií. Jedním z nich by měl být účinný 
a skutečný výkon řídících činností 
prostřednictvím stálého zařízení, v němž 
jsou přijímána hlavní rozhodnutí ohledně 
účelů, podmínek a prostředků zpracování.
Přitom by nemělo být rozhodující, zda je 
zpracování osobních údajů skutečně 
prováděno na tomto místě; existence 
a používání technických prostředků 
a technologií pro zpracovávání osobních 
údajů nevytváří samy o sobě hlavní 
provozovnu, a proto nejsou rozhodujícím 
kritériem pro její určení. Hlavní
provozovna správce by měla být místem, 
kde se nachází jeho ústřední správa 
v Unii.

(27) Má-li správce nebo zpracovatel 
v Unii více provozoven, mimo jiné včetně 
případů, kdy správce nebo provozovatel 
představují skupinu podniků, hlavní 
provozovna správce v Unii by pro účely 
tohoto nařízení měla být určena na základě 
objektivních kritérií. Jedním z nich by měl 
být účinný a skutečný výkon řídících 
činností prostřednictvím stálého zařízení, 
v němž jsou přijímána hlavní rozhodnutí 
ohledně účelů, podmínek a prostředků 
zpracování. Přitom by nemělo být 
rozhodující, zda je zpracování osobních 
údajů skutečně prováděno na tomto místě;
existence a používání technických 
prostředků a technologií pro zpracovávání 
osobních údajů nevytváří samy o sobě 
hlavní provozovnu, a proto nejsou 
rozhodujícím kritériem pro její určení.
Skupina podniků může v Unii jmenovat 
jedinou hlavní provozovnu.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Skupina podniků by měla zahrnovat 
řídící podnik a jím řízené podniky, přičemž 
řídícím podnikem by měl být podnik, jenž 
může uplatňovat dominantní vliv na jiné 

(28) Skupina podniků by měla zahrnovat 
řídící podnik a jím řízené podniky, přičemž 
řídícím podnikem by měl být podnik, jenž 
může uplatňovat dominantní vliv na jiné 
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podniky například na základě vlastnictví, 
finanční účasti nebo pravidel, kterými se 
podnik řídí, či pravomoci zavádět předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů.

podniky například na základě vlastnictví, 
finanční účasti nebo pravidel, kterými se 
podnik řídí, či pravomoci zavádět předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů.
Skupina podniků může v Unii jmenovat 
jedinou hlavní provozovnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by 
toto nařízení mělo převzít definici 
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte.

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a protože jsou také zranitelnými 
spotřebiteli. Pro určení, kdy je osoba 
dítětem, by toto nařízení mělo převzít 
definici uvedenou v Úmluvě OSN 
o právech dítěte. Za účelem zajištění práva 
udělovat souhlas pro děti starší 13 let by 
měl být především používán dětem 
srozumitelný jazyk.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by 
toto nařízení mělo převzít definici 
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte.

údajů. Tato ochrana je zejména důležitá 
v souvislosti se sociálními sítěmi, kde by 
děti měly mít představu o totožnosti osob, 
se kterými komunikují. Pro určení, kdy je 
osoba dítětem, by toto nařízení mělo 
převzít definici uvedenou v Úmluvě OSN 
o právech dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by
toto nařízení mělo převzít definici 
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte.

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Tato ochrana je zejména důležitá 
v případě sociálních sítí.  Pro účely tohoto 
nařízení se dítětem rozumí osoba mladší 
18 let. V případech, kdy je zpracování 
údajů založeno na souhlasu subjektu 
údajů v souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti, mělo
by nařízení rozlišovat mezi dětmi staršími 
13 let a dětmi mladšími 13 let, u nichž se 
vyžaduje vyšší úroveň ochrany v tom 
smyslu, že souhlas je vyjádřen nebo 
schválen rodičem dítěte nebo jeho 
zákonným zástupcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Tytéž osobní údaje mohou mít 
rozdílný význam v závislosti na kontextu 
a rizicích, která představuje jejich 
zpracování. Správci by proto měli 
uplatňovat vhodná technická 
a organizační opatření a postupy 
s ohledem na různé situace a rizika 
vyplývající ze zpracování údajů.

Or. en

Odůvodnění

Ztráta adresy subjektu údajů může mít různé důsledky v případě, že ji ztratí prodejce, který ji 
obdržel pro účely doručení zboží, a ztratí-li ji onkologický specialista, jenž ji získal pro účely 
fakturace.

Pozměňovací návrh 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Tytéž osobní údaje mohou mít 
rozdílný význam v závislosti na různých 
situacích a rizicích, která představuje 
jejich zpracování. Správci by proto měli 
uplatňovat vhodná technická 
a organizační opatření a postupy 
s ohledem na různé situace a rizika 
vyplývající ze zpracování údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) V mezích tohoto nařízení by měly 
členské státy zajistit, aby byl dětem vždy 
umožněn přístup k preventivním 
a poradenským službám informační 
společnosti, například k poradenství 
online o sexuálním zneužívání, 
o problémech spojených se zneužíváním 
drog a dalších psychologických 
problémech, aniž by potřebovaly souhlas 
rodiče či zákonného zástupce. 

Or. en

Odůvodnění

(Viz nové znění článku 8).
Pro určité služby informační společnosti nabízené dětem je podstatným rysem to, že mohou 
být využívány bez souhlasu rodičů. Tak je tomu například v případě online chatů pro oběti 
sexuálního zneužívání. Bez možnosti výjimky pro tyto případy by nebyly dostupné některé 
služby pro děti, které potřebují pomoc v situacích, kdy jejich rodiče nebo zákonní zástupci 
mohou být úzce spjati s příčinou problému. 

Pozměňovací návrh 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Osobní údaje zaměstnanců, 
především údaje citlivé, jako je politická 
orientace či příslušnost k odborům nebo 
činnost v nich, musí být chráněny v 
souladu s články 8, 12 a 28 Listiny 
základních práv Evropské unie a články 8 
a 11 Evropské úmluvy o lidských právech 
a nesmějí být v žádném případě použity k 
zařazování zaměstnanců na tzv. „černé 
listiny“, které by poté byly předány jiným 
podnikům s cílem znevýhodnit některé 
zaměstnance.
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Or. de

Pozměňovací návrh 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Osobní údaje pracovníků, zejména 
citlivé údaje, jako je politická orientace 
a členství a činnost v odborech, by měly 
být chráněny v souladu s články 8, 12, 27 
a 28 Listiny základních práv Evropské 
unie a s články 8 a 11 Evropské úmluvy 
o lidských právech. Osobní údaje 
pracovníků nesmějí být použity k jejich 
zařazování na tzv. „černé listiny“, které by 
poté byly předány jiným podnikům s cílem 
znevýhodnit některé pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jakékoli zpracování osobních údajů by 
mělo být vůči dotčeným jednotlivcům 
prováděno zákonným, korektním 
a transparentním způsobem. Obzvláště 
specifické účely, pro které jsou údaje 
zpracovávány, by měly být jednoznačné 
a legitimní a stanovené v době sběru údajů. 
Údaje by měly být z hlediska účelů, pro 
které jsou zpracovávány, přiměřené, 
podstatné a omezené na nezbytné 
minimum. Proto je třeba zejména zajistit, 
aby se nesbíralo neúměrné množství údajů 
a aby doba, po kterou jsou údaje 
uchovávány, byla omezena na nutné 

(30) Jakékoli zpracování osobních údajů by 
mělo být vůči dotčeným jednotlivcům 
prováděno zákonným, korektním 
a transparentním způsobem. Obzvláště 
specifické účely, pro které jsou údaje 
zpracovávány, by měly být jednoznačné 
a legitimní a stanovené v době sběru údajů. 
Údaje by měly být z hlediska účelů, pro 
které jsou zpracovávány, přiměřené, 
podstatné a omezené na nezbytné 
minimum. Proto je třeba zejména zajistit, 
aby se nesbíralo neúměrné množství údajů 
a aby doba, po kterou jsou údaje 
uchovávány, byla omezena na nutné 



PE504.340v01-00 56/170 AM\926396CS.doc

CS

minimum. Osobní údaje by měly být 
zpracovávány pouze za účelem zpracování, 
kterého nemůže být dosaženo jinými 
prostředky. Měla by být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné osobní 
údaje byly opraveny nebo vymazány. Aby 
se zajistilo, že údaje nebudou uchovávány 
déle, než je to nezbytné, měl by správce 
stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný 
přezkum.

minimum. Osobní údaje by měly být 
zpracovávány pouze za účelem zpracování, 
kterého nemůže být dosaženo jinými 
prostředky. Měla by být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné osobní 
údaje byly opraveny nebo vymazány.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Osobní údaje pracovníků, zejména 
citlivé údaje, jako je politická orientace 
a členství a činnost v odborech, by měly 
být chráněny v souladu s články 8, 12, 27 
a 28 Listiny základních práv Evropské 
unie a s články 8 a 11 Evropské úmluvy 
o lidských právech. Měly by být 
uplatňovány záruky k zabránění 
případům, kdy jsou osobní údaje 
pracovníků používány k jejich zařazování 
na „černé listiny“, kdy jsou uvedené údaje 
předávány jiným podnikům nebo osobám 
s cílem znevýhodnit určité pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Osobní údaje nebudou v kontextu zaměstnání nikdy použity proti subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 435
Axel Voss
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu příslušné osoby nebo 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem, který vyplývá buď z tohoto 
nařízení nebo z jiného práva Unie nebo 
členského státu odkazujícího na toto 
nařízení.

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu příslušné osoby nebo 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem, který vyplývá buď z tohoto 
nařízení nebo z jiného práva Unie nebo 
členského státu odkazujícího na toto 
nařízení. Svolení správce ke zpracování 
osobních údajů by mělo zahrnovat svolení 
ke zpracování osobních údajů s jinými 
společnými správci a ke zpracování 
osobních údajů zpracovatelem v Evropské 
unii nebo mimo ni.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění je potřebné k odstranění nejasnosti týkající se pojetí správce údajů a zpracovatele, 
které vymezily evropské orgány pro ochranu údajů v rámci své pracovní skupiny WP 169, 
které vedlo k různým výkladům stejných zásad a definic zavedených za účelem harmonizace 
na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu příslušné osoby nebo 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem, který vyplývá buď z tohoto 
nařízení nebo z jiného práva Unie nebo 
členského státu odkazujícího na toto 
nařízení.

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu příslušné osoby nebo 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem, který vyplývá buď z tohoto 
nařízení nebo z jiného práva Unie nebo 
členského státu odkazujícího na toto 
nařízení. V případě dítěte nebo osoby 
nezpůsobilé k právním úkonům by 
souhlas měl udělovat zákonný zástupce 
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subjektu údajů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu.

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu. Obdobně jako 
u ustanovení občanského práva (směrnice 
93/13/EHS) by měla být písemná 
prohlášení (politiky ochrany soukromí) 
s ohledem na způsob zpracování co 
nejjasnější a nejtransparentnější. Neměla 
by obsahovat skrytá nebo znevýhodňující 
ustanovení, například právo předávat 
osobní údaje dalším správcům nebo 
druhotné využívání osobních údajů. Mají-
li být správci vybídnuti k poskytování 
řádných informací, měla by být částečně 
nelegální ustanovení v plném rozsahu 
neplatná.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty údajů jsou často konfrontovány s mimořádně vágními, dlouhými či složitými 
ujednáními, které subjekty údajů odrazují od jejich prostudování a pochopení. Pozměňovací 
návrh ve snaze řešit tento problém zavádí ustálené zásady, jimž se zaměřuje na nespravedlivé 
podmínky vyskytující se ve spotřebitelských smlouvách. Umožňuje zároveň odkaz na 
dlouhodobě platnou judikaturu při výkladu nařízení.
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Pozměňovací návrh 438
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou 
a svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena.

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou 
a svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena, bez jakéhokoli 
legitimního důvodu. Pokud jsou osobní 
údaje, které jsou zpracovány na základě 
souhlasu subjektu údajů, nezbytné pro 
poskytnutí služby nebo jiného přínosu 
subjektu údajů, stažení souhlasu by mělo 
představovat důvod pro ukončení nebo 
neplnění smlouvy ze strany poskytovatele 
této služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Souhlas není časově neomezený 
a pozbývá právní účinnosti jako základ 
pro zpracovávání údajů, jakmile 
zpracování osobních údajů již není 
nezbytné pro dosažení účelu, k němuž byly 
tyto údaje shromážděny. Pokud nelze 
jednoznačně určit, zda byl účel splněn, 
měl by správce nejméně jednou ročně 
poskytovat subjektu údajů informace 
podle článku 14 a žádat subjekt údajů 
o potvrzení jeho původního souhlasu. 
Pokud se subjekt údajů nevyjádří kladně, 
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ztrácí původní souhlas účinnost na konci 
druhého kalendářního roku po prvním 
zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33b) Souhlas by se měl považovat za 
platný důvod pouze k takovému 
zpracování, které je legální a není 
v nepoměru ve vztahu k jeho účelu. 
Nepřiměřené zpracování údajů nelze 
získáním souhlasu odůvodnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním 
zpracovává zaměstnavatel. Pokud je 
správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán 
veřejné moci může na základě svých 

vypouští se
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příslušných veřejných pravomocí uložit 
povinnost a souhlas nemůže být 
považován za svobodně vyjádřený souhlas, 
přičemž je třeba vzít v úvahu zájmy 
subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním 
zpracovává zaměstnavatel. Pokud je 
správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán 
veřejné moci může na základě svých 
příslušných veřejných pravomocí uložit 
povinnost a souhlas nemůže být 
považován za svobodně vyjádřený souhlas, 
přičemž je třeba vzít v úvahu zájmy 
subjektu údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním 
zpracovává zaměstnavatel. Pokud je 
správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán 
veřejné moci může na základě svých 
příslušných veřejných pravomocí uložit 
povinnost a souhlas nemůže být 
považován za svobodně vyjádřený souhlas, 
přičemž je třeba vzít v úvahu zájmy 
subjektu údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
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nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů. To by 
nemělo platit, pokud orgán veřejné moci 
vystupuje jako zaměstnavatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu zpravidla
nepředstavuje platný právní důvod 
zpracování osobních údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha, k čemuž 
dochází konkrétně v případě, kdy je 
subjekt údajů závislý na správci, například 
pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci,
například pokud osobní údaje
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním 
zpracovává zaměstnavatel. Pokud je 
správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán veřejné 
moci může na základě svých příslušných 
veřejných pravomocí uložit povinnost 
a souhlas nemůže být považován za 
svobodně vyjádřený souhlas, přičemž je 
třeba vzít v úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci. O 
nerovnováhu se nejedná, pokud jsou údaje
zpracovávány v rámci zaměstnaneckého 
poměru nebo zajištění pro rizikům. Pokud 
je správce orgánem veřejné moci, došlo by 
k nerovnováze pouze při zpracovávání 
specifických údajů, při němž orgán veřejné 
moci může na základě svých příslušných 
veřejných pravomocí uložit povinnost 
a souhlas nemůže být považován za 
svobodně vyjádřený souhlas, přičemž je 
třeba vzít v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 

(34) Souhlas by měl být vyjádřen 
svobodně a bez nátlaku ze strany správce. 
Souhlas nemůže být považován za 
svobodně vyjádřený, pokud by z důvodu 
značné nerovnováhy mezi postavením 
subjektu údajů a správce mohlo mít 
odmítnutí vyjádření souhlasu pro subjekt 
údajů negativní finanční nebo právní 
důsledky. Jedná se zejména o případ, kdy 
je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
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vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít 
v úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít v 
úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, dochází k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít v 
úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 449
Axel Voss
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Pokud je zpracování prováděno pro 
splnění právní povinnosti, které podléhá 
správce, nebo je nezbytné pro vykonání 

(36) Pokud je zpracování prováděno pro 
splnění právní povinnosti, které podléhá 
správce, nebo je nezbytné pro vykonání 
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úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, mělo by mít právní základ v 
právu Unie nebo v právu členského státu, 
které v případě jakéhokoli omezení práv a 
svobod splňuje požadavky Listiny 
základních práv Evropské unie. Obdobně 
by mělo být v právu Unie nebo 
vnitrostátním právu určeno, zda by správce 
vykonávající úkol ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci měl být správním 
úřadem nebo jinou fyzickou nebo 
právnickou osobou podléhající veřejnému 
nebo soukromému právu, například 
profesním sdružením.

úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, mělo by mít právní základ v 
právu Unie nebo v právu členského státu, 
které v případě jakéhokoli omezení práv a 
svobod splňuje požadavky Listiny 
základních práv Evropské unie. Obdobně 
by mělo být v právu Unie nebo 
vnitrostátním právu určeno, zda by správce 
vykonávající úkol ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci měl být správním 
úřadem nebo jinou fyzickou nebo 
právnickou osobou podléhající veřejnému 
nebo soukromému právu, například 
profesním sdružením. Údaje mohou být 
zpracovávány i na základě smluv 
uzavřených v souladu s kolektivním 
pracovním právem. Smlouvy uzavřené na 
základě kolektivního pracovního práva 
jsou smlouvy, jež byly uzavřeny na 
vnitrostátní, odvětvové nebo podnikové 
úrovni mezi zaměstnavateli, případně 
jejich zástupci, a zástupci zaměstnanců 
nebo mezi těmito stranami a státním 
subjektem.

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zpracování osobních údajů by mělo 
být rovněž považováno za zákonné, pokud 
je nezbytné pro ochranu životně důležitého 
zájmu subjektu údajů.

(37) Zpracování osobních údajů by mělo 
být rovněž považováno za zákonné, pokud 
je nezbytné pro ochranu životně důležitého 
zájmu subjektu údajů nebo je-li zpracování 
nezbytné pro účely zajištění schopnosti 
sítě nebo informačního systému odolávat 
náhodným událostem či neoprávněným 
nebo svévolným zásahům, které narušují 
dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost 
ukládaných nebo předávaných údajů, 
a pro účely zajištění bezpečnosti 
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souvisejících služeb poskytovaných nebo 
přístupných prostřednictvím těchto sítí 
a systémů;

Or. en

Odůvodnění

Podpora fyzické ochrany údajů a bezpečnosti sítí.

Pozměňovací návrh 451
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že oprávněná očekávání 
subjektu údajů na základě jeho vztahu ke 
správci nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů, které vyžadují ochranu 
osobních údajů, nepřevažují nad zájmy
správce nebo nad právy a svobodami
správce provozovat činnost. Tyto zájmy je 
třeba pečlivě posoudit, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě, neboť děti si zaslouží 
zvláštní ochranu. Subjekt údajů by měl mít 
právo bezplatně vznést proti zpracování 
námitku z důvodů týkajících se jeho 
konkrétní situace. Pro zajištění 
transparentnosti by správce měl mít 
povinnost výslovně informovat subjekt 
údajů o svých oprávněných zájmech a 
o jeho právu vznést námitku, jakož 
i povinnost tyto oprávněné zájmy 
dokumentovat. Jelikož právní základ pro 
zpracování údajů orgány veřejné moci 
upravuje zákonodárce právním předpisem, 
tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en
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Odůvodnění

Aby oprávněné zájmy mohly být právním základem zpracování, musejí správci zohlednit 
oprávněná očekávání subjektu údajů, přičemž subjekty údajů musí uznat práva a svobody 
správce provozovat činnost.

Pozměňovací návrh 452
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být
v omezené míře, neexistují-li žádné další 
právní důvody pro zpracování, a za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů, právním základem zpracování. Tyto 
zájmy je třeba pečlivě posoudit, zejména 
pokud je subjektem údajů dítě, neboť děti 
si zaslouží zvláštní ochranu. Subjekt údajů 
by měl mít právo bezplatně vznést proti 
zpracování námitku z důvodů týkajících se 
jeho konkrétní situace. Pro zajištění 
transparentnosti by správce měl mít 
povinnost výslovně informovat subjekt 
údajů o svých oprávněných zájmech a 
o jeho právu vznést námitku, jakož 
i povinnost tyto oprávněné zájmy 
dokumentovat. Jelikož právní základ pro 
zpracování údajů orgány veřejné moci 
upravuje zákonodárce právním předpisem, 
tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Dimitrios Droutsas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být
za výjimečných okolností právním 
základem zpracování za předpokladu, že 
nepřevažují nad zájmy a základními právy 
a svobodami subjektu údajů. Tyto zájmy je 
třeba pečlivě posoudit, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě, neboť děti si zaslouží 
zvláštní ochranu. Subjekt údajů by měl mít 
právo bezplatně vznést proti zpracování 
námitku. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
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bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Oprávněný zájem správce může 
zahrnovat zejména přímý marketing 
správcova zboží a služeb a vymáhání 
nároků správce. Pokud subjekt údajů 
stáhne svůj souhlas, správci by mělo být 
povoleno odmítnout další poskytování 
služby, je-li zpracování nezbytné kvůli 
povaze služby nebo fungování systému 
doplňování. Pro zajištění transparentnosti 
by správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 

(38) Oprávněné zájmy správce nebo třetí 
strany, jíž byly údaje předány, mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
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informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce nebo třetí 
strany či stran, v jejichž zájmu se údaje 
zpracovávají, mohou být právním 
základem zpracování za předpokladu, že 
nepřevažují nad zájmy a základními právy 
a svobodami subjektu údajů. Tyto zájmy je 
třeba pečlivě posoudit, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě, neboť děti si zaslouží 
zvláštní ochranu. Subjekt údajů by měl mít 
právo bezplatně vznést proti zpracování 
námitku z důvodů týkajících se jeho 
konkrétní situace. Pro zajištění 
transparentnosti by správce měl mít 
povinnost výslovně informovat subjekt 
údajů o svých oprávněných zájmech a 
o jeho právu vznést námitku, jakož 
i povinnost tyto oprávněné zájmy 
dokumentovat. Jelikož právní základ pro 
zpracování údajů orgány veřejné moci 
upravuje zákonodárce právním předpisem, 
tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.
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Pozměňovací návrh 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Přesně vymezený oprávněný zájem
správce může být za výjimečných 
okolností právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažuje nad zájmy 
a základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Zejména přímý marketing by neměl 
být považován za oprávněný zájem.  Tyto 
zájmy je třeba pečlivě posoudit, zejména 
pokud je subjektem údajů dítě, neboť děti 
si zaslouží zvláštní ochranu. Subjekt údajů 
by měl mít právo bezplatně vznést proti 
zpracování námitku. Pro zajištění 
transparentnosti by správce měl mít 
povinnost výslovně informovat subjekt 
údajů o svém konkrétním oprávněném 
zájmu a o právu subjektu údajů vznést 
námitku, jakož i povinnost dokumentovat
tento konkrétní oprávněný zájem, který 
hodlá použít jako právní základ, 
a informovat vnitrostátní úřad pro 
ochranu údajů před zahájením každého 
takového zpracování. Jelikož právní základ 
pro zpracování údajů orgány veřejné moci 
upravuje zákonodárce právním předpisem, 
tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují zájmy a 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce nebo třetí 
strany, v jejímž zájmu byly údaje předány,
mohou být právním základem zpracování 
za předpokladu, že nepřevažují zájmy a 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a.) Prevence či omezení škod na straně 
správce údajů, jako je občanskoprávní 
řízení o náhradu škody či nápravu, by 
měly představovat oprávněný zájem.  
Přímý marketing by oprávněný zájem 
představovat neměl. 
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Pozměňovací návrh 460
Joanna Senyszyn

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a.) Zájmy a základní práva subjektu 
údajů by měly převážit nad zájmem 
správce údajů, kdy zpracování osobních 
údajů vede k závažnému riziku škod, jež 
mohou být způsobeny subjektu údajů, 
nebo k porušení jakéhokoli základního 
práva subjektů údajů stanoveného v 
Listině základních práv Evropské unie.        

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a.) Vymáhání právních nároků na 
subjektu údajů, například vymáhání 
pohledávek nebo občanskoprávní řízení o 
náhradu škody či nápravu, by mělo 
představovat oprávněný zájem za 
předpokladu, že právní nárok vznikl dříve, 
než došlo ke shromáždění a zpracování 
osobních údajů. Tatáž zásada se uplatní i 
v případě, že jde o prevenci či omezení 
škod ze strany subjektu údajů, které utrpěl 
správce, například předcházení 
nesplacení dluhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 462
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a.) Zpracování osobních údajů pro 
účely přímého marketingu by mělo 
představovat oprávněný zájem za 
předpokladu, že správce získal osobní 
údaje subjektu údajů v souvislosti 
s prodejem určitého produktu či služby a 
pokud jsou osobní údaje použity k 
přímému marketingu vlastních podobných 
produktů správců údajů.    

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při 
zpracování vycházet z jiného oprávněného 
důvodu pro zákonné zpracování, který 
například vyplývá z práva Unie nebo 
práva členského státu, kterému správce 
podléhá. V každém případě by mělo být 

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. V každém případě by 
mělo být zajištěno, že budou zásady 
stanovené tímto nařízením uplatňovány a 
subjekt údajů bude informován o těchto 
jiných účelech.
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zajištěno, že budou zásady stanovené tímto 
nařízením uplatňovány a subjekt údajů 
bude informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány,
například pokud je zpracování nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel 
není slučitelný s původním účelem, pro 
který byly údaje sbírány, měl by správce 
pro tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že historiografické, statistické a vědecké účely jsou 
považovány za účely „neslučitelné“. Přestože se to jeví jako záměr původního návrhu v zájmu 
dosažení souladu se směrnicí o ochraně údajů z roku 1995, používání výrazu „zejména" je 
zavádějící. Tento pozměňovací návrh se opírá o návrh na vložení nového odstavce 2 do 
článku 83. 
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Pozměňovací návrh 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze v 
případech, pokud je slučitelné s účely, pro 
které byly údaje původně sbírány, 
například pokud je zpracování nezbytné 
pro historiografické, statistické nebo 
vědecké účely. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
například pokud je zpracování nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel 
není slučitelný s původním účelem, pro 
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byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

který byly údaje sbírány, měl by správce 
pro tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Odůvodnění

Pozměněná formulace je jasnější. 

Pozměňovací návrh 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto 
nařízením uplatňovány a subjekt údajů 
bude informován o těchto jiných účelech.

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování.
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Pozměňovací návrh 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány.  
Pokud jiný účel není slučitelný s původním 
účelem, pro který byly údaje sbírány, měl 
by správce pro tento účel zpracování získat 
souhlas subjektu údajů nebo by měl při 
zpracování vycházet z jiného oprávněného 
důvodu pro zákonné zpracování, který 
například vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá.
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a.) Zpracování osobních údajů 
shromážděných za jiným účelem by mělo 
být zpřístupněno pro účely veřejného 
vědeckého výzkumu, pokud může být 
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zdůvodněn vědecký význam zpracování 
těchto shromážděných údajů. Při 
zpřístupňování údajů pro veřejný vědecký 
výzkum by měla být ochrana soukromí 
zohledněna již od návrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů. Avšak měly by 
být jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 
zpracování těchto údajů prováděno v 
průběhu legitimních činností některých 
sdružení či nadací, jejichž cílem je umožnit 
výkon základních svobod.

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů. Avšak měly by 
být jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 
zpracování těchto údajů prováděno v 
průběhu uzavírání či plnění smlouvy se 
subjektem údajů nebo v průběhu
legitimních činností některých sdružení či 
nadací, jejichž cílem je umožnit výkon 
základních svobod.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
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hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů. Avšak měly by 
být jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 
zpracování těchto údajů prováděno v 
průběhu legitimních činností některých 
sdružení či nadací, jejichž cílem je umožnit 
výkon základních svobod.

hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Při zpracování 
osobních údajů je však zapotřebí zohlednit 
fakt, v jaké souvislosti se toto zpracování 
odehrává. To především znamená, že má-
li se na zpracování osobních údajů o 
zdravotním stavu vztahovat zákaz, účelem 
jejich zpracování by mělo být odhalení 
informací o zdravotním stavu. V tomto 
ohledu by měly být zohledněny veškeré 
explicitní i implicitní účely zpracování. 
Pro uplatnění zákazu zpracování údajů by 
mělo být dostačující, pokud jeden z účelů 
zpracování spočívá v získávání informací 
o zdravotním stavu.    

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů a 
jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti v 
postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění nebo pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

(42) Tyto údaje by neměly být 
zpracovávány bez výslovného souhlasu 
subjektu údajů. Měly by však být 
jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 
zpracování těchto údajů prováděno v 
průběhu legitimních činností některých 
sdružení či nadací, jejichž cílem je 
umožnit výkon základních svobod.
Odchylky od zákazu zpracování kategorií 
citlivých údajů by měly být rovněž 
povoleny, pokud byly učiněny na základě 
zákona a chráněny vhodnými zárukami na 
ochranu osobních údajů a jiných 
základních práv, je-li to opodstatněno z 
důvodů veřejného zájmu, zejména pokud 
jde o zdraví, včetně veřejného zdraví, jako 
je ochrana před přeshraničními
zdravotními riziky závažného charakteru 
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nebo za účelem zajištění přísných norem 
pro kvalitu a bezpečnost, a to také u léků 
a lékařských přístrojů, sociální ochrany a 
řízení zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti v 
postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění nebo pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů a 
jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti v 
postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění nebo pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů a 
jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti v 
postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění nebo pro 
historiografické, statistické a vědecké 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Cornelia Ernst



AM\926396CS.doc 83/170 PE504.340v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení. V případě žádosti o přístup by 
správce měl být oprávněn požádat subjekt 
údajů o další informace, jež by správci 
údajů umožnily lokalizovat osobní údaje, 
které daná osoba hledá.

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení. V případě žádosti o přístup by 
správce měl být oprávněn požádat subjekt 
údajů o další informace, jež by správci 
údajů umožnily lokalizovat osobní údaje, 
které daná osoba hledá. Pokud subjekt 
údajů může tyto informace poskytnout, 
správci by neměli mít možnost odmítnout 
žádost o přístup s odvoláním na 
nedostatek informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Právo na ochranu osobních údajů 
vychází z práva subjektu údajů vykonávat 
kontrolu nad osobními údaji, které jsou 
zpracovávány. Za tím účelem by měl mít 
subjekt údajů jasná a jednoznačná práva 
na transparentní, jasné a snadno 
srozumitelné informace o zpracování 
svých osobních údajů, právu na přístup 
k těmto údajům, jejich opravu či výmaz, 
právo na přenositelnost údajů a právo 
vznést námitku proti profilování. Navíc by 
měl subjekt údajů mít i možnost podat u 
příslušného orgánu pro ochranu údajů 
stížnost týkající se zpracování osobních 
údajů správcem nebo zpracovatelem a 
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zahájit soudní řízení s cílem uplatňovat 
svá práva a měl by rovněž mít právo na 
odškodnění a náhradu škod vzniklých 
nezákonným zpracováním údajů nebo 
jednáním, jež je v rozporu s tímto 
nařízením. Ustanovení tohoto nařízení by 
měla tato práva posílit, vyjasnit, zaručit 
a případně kodifikovat.

Or. hu

Pozměňovací návrh 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a.) Subjektům údajů by měly být 
poskytnuty informace týkající se způsobu, 
kterým orgán, s nímž jednají, údaje 
zpracovává, aniž by přitom byli zaplaveni 
neúměrně obrovským množstvím 
informací. Transparentní a srozumitelná 
informační politika tedy představuje 
klíčový prvek každého rámce pro 
zpracování údajů. Pro rychlejší přehled o 
politikách v oblasti ochrany údajů a jejich 
lepší srovnatelnost při poskytování 
informací subjektu údajů, by měli správci 
před tím, než danou informaci poskytnou 
podrobně, zveřejnit informaci stručně 
pomocí ikony. Tento způsob poskytování 
informací pomocí ikon by měl mít 
standardizovanou formu, aby mohly být 
informace poskytovány v písemné a 
elektronické podobě a aby byly rovněž 
snadno čitelné na mobilních zařízeních.  
Podrobné vysvětlivky či další poznámky 
mohou být subjektu údajů předány 
v rámci detailnějších informací. Pokud 
jsou údaje poskytovány elektronicky, měly 
by být standardizované informace 
zpřístupněny ve strojově čitelném formátu 
s cílem podpořit rozvoj inovativních 
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prováděcích systémů.   

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro podávání žádostí zejména o přístup 
k údajům, o opravu, výmaz, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů ve stanovené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 
subjektu údajů nevyhoví.

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro podávání žádostí zejména o přístup 
k údajům, o opravu, výmaz, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů v přiměřené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 
subjektu údajů nevyhoví.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro podávání žádostí zejména o přístup 
k údajům, o opravu, výmaz, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů ve stanovené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně používání mechanismů pro 
podávání žádostí zejména o přístup 
k údajům, o opravu, výmaz, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů ve stanovené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 
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subjektu údajů nevyhoví. subjektu údajů nevyhoví.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
uchovávány, o svém právu na přístup, 
opravu nebo výmaz a právu podat stížnost. 
Pokud jsou údaje získávány od subjektu 
údajů, měl by subjekt údajů být rovněž 
informován, zda je povinen údaje 
poskytnout, a o důsledcích v případě, že 
tyto údaje neposkytne.

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
uchovávány, nebo pokud to není možné, o 
kritériích, jež toto období určují, o jeho 
právu na přístup, opravu nebo výmaz a 
právu podat stížnost. Pokud jsou údaje 
získávány od subjektu údajů, měl by 
subjekt údajů být rovněž informován, zda 
je povinen údaje poskytnout, a o 
důsledcích v případě, že tyto údaje 
neposkytne.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
uchovávány, o svém právu na přístup, 
opravu nebo výmaz a právu podat stížnost. 

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
uchovávány, o svém právu na přístup, 
opravu nebo výmaz a právu podat stížnost. 
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Pokud jsou údaje získávány od subjektu 
údajů, měl by subjekt údajů být rovněž 
informován, zda je povinen údaje 
poskytnout, a o důsledcích v případě, že 
tyto údaje neposkytne.

Míra podrobnosti informace týkající se 
doby, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat, se může lišit v závislosti na 
konkrétních okolnostech.  Pokud je to 
možné, může být uvedena konkrétně 
ohraničená doba, jinak však postačí 
uvedení lhůty například s odkazem na  
pravidla promlčení.  Pokud jsou údaje 
získávány od subjektu údajů, měl by 
subjekt údajů být rovněž informován, zda 
je povinen údaje poskytnout, a o 
důsledcích v případě, že tyto údaje 
neposkytne.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje
uchovávány, o svém právu na přístup, 
opravu nebo výmaz a právu podat stížnost. 
Pokud jsou údaje získávány od subjektu 
údajů, měl by subjekt údajů být rovněž 
informován, zda je povinen údaje 
poskytnout, a o důsledcích v případě, že 
tyto údaje neposkytne.

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
odhadem uchovávány, o svém právu na 
přístup, opravu nebo výmaz a právu podat 
stížnost. Pokud jsou údaje získávány od 
subjektu údajů, měl by subjekt údajů být 
rovněž informován, zda je povinen údaje 
poskytnout, a o důsledcích v případě, že 
tyto údaje neposkytne.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a.) Správce nebo zpracovatel by měl 
zveřejnit informace o tom, jak často byly 
osobní údaje požadovány policejními a 
soudními orgány, ze kterých zemí tyto 
žádosti pocházely a jak často byly tyto 
žádosti zcela či částečně zamítnuty.    

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jaká 
jsou kritéria, která mohou být použita ke 
stanovení toho, jak dlouho budou 
uchovávány pro jednotlivé účely, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

Or. en
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Odůvodnění

Převzato ze stanoviska IMCO.

Pozměňovací návrh 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k osobním údajům, které se jí 
týkají, a toto právo snadno uplatňovat, aby 
se mohla přesvědčit o zákonnosti jejich 
zpracování. Každý subjekt údajů by proto 
měl mít právo vědět a dozvědět se 
zejména, za jakým účelem se osobní údaje 
zpracovávají, jak dlouho budou 
uchovávány, kdo jsou příjemci osobních 
údajů, podle jakého postupu jsou osobní 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na (51) Každá osoba by měla mít právo na 
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přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, nebo – pokud 
to není možné – kritéria, jež toto období 
uchovávání určují, kdo jsou příjemci 
údajů, podle jakého postupu jsou údaje 
zpracovávány a jaké mohou být důsledky 
takového zpracování přinejmenším 
v případech, kdy je zpracování založeno na 
profilování. Tímto právem by neměla být 
dotčena práva a svobody ostatních, 
například obchodní tajemství nebo duševní 
vlastnictví a zejména autorské právo 
chránící programové vybavení. Tyto úvahy 
by ovšem neměly vést k tomu, že by 
subjektu údajů byly odepřeny všechny 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k osobním údajům, které se jí 
týkají, a toto právo snadno uplatňovat, aby 
se mohla přesvědčit o zákonnosti jejich 
zpracování. Každý subjekt údajů by proto 
měl mít právo vědět a dozvědět se 
zejména, za jakým účelem se osobní údaje 
zpracovávají, jak dlouho budou 
uchovávány, kdo jsou příjemci osobních
údajů, podle jakého postupu jsou osobní 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
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svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

právem by neměla být dotčena práva 
a svobody ostatních, například obchodní 
tajemství jako jsou používané algoritmy, 
ochrana bezpečnosti sítí a informací nebo 
duševní vlastnictví a zejména autorské 
právo chránící programové vybavení. Tyto 
úvahy by ovšem neměly vést k tomu, že by 
subjektu údajů byly odepřeny všechny 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody jiných fyzických osob.  Tyto 
úvahy by ovšem neměly vést k tomu, že by 
subjektu údajů byly odepřeny všechny 
informace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření k ověření totožnosti 
subjektu údajů, který žádá o přístup, 
zejména v souvislosti s on-line službami a 
elektronickými identifikátory. Správce by 
neměl uchovávat osobní údaje pouze za 
tím účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření v souvislosti s 
poskytováním produktu nebo služby nebo 
jinak v souvislosti se správcem a 
subjektem údajů a v souvislosti s citlivostí 
zpracovávaných osobních údajů k ověření 
totožnosti subjektu údajů, který žádá o 
přístup, zejména v souvislosti s on-line 
službami a elektronickými identifikátory. 
Správce by neměl uchovávat ani být nucen 
shromažďovat osobní údaje pouze za tím 
účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Dodržování souladu s požadavkem práva na přístup povede v některých případech k tomu, že 
aby tento požadavek dodržel, bude správce údajů muset od subjektu údajů shromáždit osobní 
údaje (ve větší míře). V souladu se zásadou minimalizace údajů je třeba tomuto možnému 
důsledku zabránit.

Pozměňovací návrh 489
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají. Subjekty údajů by především měly 
mít právo na to, aby jejich osobní údaje 
byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
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zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení „právo být zapomenut“ nestanovuje. Používáním tohoto pojmu se subjektům 
údajů přislibuje právo, které ve skutečnosti nemají. Právo na výmaz musí být co nejdůraznější 
a musí při něm být zohledněny možné potíže s odstraňováním osobních údajů z internetu. 
Namísto příslibu neexistujcích práv vyplývajících z nejednoznačných formulací by toto mělo 
být zajištěno posílením práva na výmaz .  

Pozměňovací návrh 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo na výmaz“, pokud 
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uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
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zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického, 
souhrnného a vědeckého výzkumu, z 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, pro účely zpracování 
zdravotních údajů pro lékařské účely, pro
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Právo být zapomenut by se nemělo vztahovat na osobní údaje o zdravotním stavu, kdy jsou 
údaje zpracovávány pro zdravotnické účely, jak je stanoveno v čl. 81 písm. a). Pro subjekt 
údajů je velmi důležité, aby měl úplné záznamy o svém zdraví, a mohla mu tak být v průběhu 
celého života poskytována nejvhodnější péče a léčba.

Pozměňovací návrh 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
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týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

týkají. Subjekty údajů by především měly 
mít právo na to, aby jejich osobní údaje 
byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
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osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu. Nicméně i v těchto 
případech, a pokud mají být rozhodující 
základní svobody, práva a zájmy subjektu, 
měl by mít subjekt právo vznést námitky 
proti vytvoření odkazů na údaje a kopií či 
replikací těchto údajů, není-li to pro 
uvedené účely nutné. 

Or. es

Odůvodnění

Mezi výjimky z „práva být zapomenut“ patří situace charakteristické pro digitální prostředí, 
při nichž předávání údajů přes internet a pomocí vyhledávačů může subjektu údajů přivodit 
újmu, kterou by neměl být nucen strpět. Pokud jsou rozhodující základní svobody, práva a 
zájmy subjektu, existují pro šíření údajů a všeobecný přístup omezení za předpokladu, že tyto 
svobody a zájmy a tato práva nejsou rozhodujícím důvodem k zachování původních údajů.

Pozměňovací návrh 494
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví, pro výkon práva na svobodu 
projevu, pokud to vyžaduje zákon nebo 
pokud existuje důvod pro omezení 
zpracování údajů namísto jejich výmazu.

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů zdraví 
v souladu s článkem 81, pro výkon práva 
na svobodu projevu, pokud to vyžaduje 
zákon nebo pokud existuje důvod pro 
omezení zpracování údajů namísto jejich 
výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je uvést toto znění v soulad se zněním článku 81.  

Pozměňovací návrh 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro historiografické, statistické a vědecké
účely, z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, pro výkon práva na 
svobodu projevu, pokud to vyžaduje zákon 
nebo pokud existuje důvod pro omezení 
zpracování údajů namísto jejich výmazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a právo na jejich výmaz, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu s 
tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, pro zdravotní účely 
v souladu s článkem 81, pro výkon práva 
na svobodu projevu, pokud to vyžaduje 
zákon nebo pokud existuje důvod pro 
omezení zpracování údajů namísto jejich 
výmazu. Právo na výmaz by se nemělo 
použít také v případě, že je uchování 
osobních údajů nutné pro plnění smlouvy 
uzavřené se subjektem údajů, nebo pokud 
existuje zákonný požadavek na uchování 
těchto údajů, nebo pro účely prevence 
finanční trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a právo na jejich výmaz, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu,  pro zdravotní 
účely v souladu s článkem 81, pro výkon 
práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu. Právo na výmaz by se 
nemělo použít také v případě, že je 
uchování osobních údajů nutné pro 
plnění smlouvy uzavřené se subjektem 
údajů, nebo pokud existuje zákonný 
požadavek na uchování těchto údajů, 
nebo pro účely prevence finanční trestné 
činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 498
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53a. subjekt údajů by vždy měl mít 
možnost poskytnout obecný souhlas, aby 
údaje o něm byly použity pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu, a tento souhlas 
kdykoli odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Obecný souhlas je při výzkumu v oblasti lékařství využívající mimo jiné biobanky a tkáňové 
banky nezbytný. Biobanky představují sbírky biologických vzorků a údajů nashromážděných 
za určité časové období a využívané pro účely lékařského výzkumu a diagnostiky. Možnost 
subjektu údajů poskytnout obecný souhlas při prvním setkání s lékařem výzkumným 
pracovníkům umožňuje tyto údaje použít, aniž by museli opětovně subjekt údajů kontaktovat 
při každém výzkumu menšího rozsahu, jenž provádějí.    

Pozměňovací návrh 499
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 

vypouští se
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opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo na výmaz“, mělo by být rovněž 
rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost, je-li to možné 
a při zohlednění konkrétních souvislostí, v 
jejichž rámci byly údaje zveřejněny, a 
odpovědnosti subjektu údajů a 
zpracovatele, zveřejněné osobní údaje 
vymazat. Správce by měl případně
informovat třetí strany které tyto údaje 
zpracovávají, že subjekt údajů od nich 
požaduje vymazání všech odkazů na tyto 
osobní údaje nebo kopií či replikací těchto 
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V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

osobních údajů.  Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil 
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. Pokud 
nebyla opatření přijatá správcem účinná, 
případně pokud správce zmizel, přestal 
existovat nebo jej subjekt údajů nemůže 
kontaktovat, měl by mít subjekt údajů 
právo uložit třetí straně povinnost vymazat 
veškeré odkazy na údaje či jejich kopie a 
replikace. V souvislosti se zveřejněním 
osobních údajů třetí stranou by měl 
odpovědnost nést správce, pokud třetí 
straně zveřejnění povolil.

Or. es
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Odůvodnění

Jestliže nemůže „právu být zapomenut“ vyhovět správce údajů, měl by mít subjekt údajů 
možnost jednat přímo s třetí stranou, která s osobními údaji nakládá. 

Pozměňovací návrh 504
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, mít právo získat kopii údajů, 
které se jich týkají, rovněž v běžně 
používaném elektronickém formátu. 
Subjekt údajů by měl být rovněž oprávněn 
přenést údaje, které poskytl, z jedné 
automatizované aplikace, například ze 
sociální sítě, do jiné aplikace. To by mělo 
být možné v případě, kdy subjekt údajů 
poskytl údaje do automatizovaného 
systému zpracování na základě svého 
souhlasu nebo při plnění smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
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v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, mít právo získat kopii údajů, které 
se jich týkají, rovněž v běžně používaném 
elektronickém formátu. Subjekt údajů by 
měl být rovněž oprávněn přenést údaje, 
které poskytl, z jedné automatizované 
aplikace, například ze sociální sítě, do jiné 
aplikace. To by mělo být možné v případě, 
kdy subjekt údajů poskytl údaje do 
automatizovaného systému zpracování na 
základě svého souhlasu nebo při plnění 
smlouvy.

v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, mít právo získat kopii údajů, které 
se jich týkají, rovněž v běžně používaném 
elektronickém formátu. Subjekt údajů by 
měl být rovněž oprávněn přenést údaje, 
které poskytl, z jedné automatizované 
aplikace, například ze sociální sítě, do jiné 
aplikace. Správce údajů je třeba 
podporovat v rozvíjení interoperabilních 
formátů umožňujících přenositelnost 
údajů. To by mělo být možné v případě, 
kdy subjekt údajů poskytl údaje do 
automatizovaného systému zpracování na 
základě svého souhlasu nebo při plnění 
smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele by mělo být snazší přenášet údaje od jednoho zpracovatele/správce k jinému.  
Tato praxe by zvýšila konkurenceschopnost. 

Pozměňovací návrh 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, mít právo získat kopii údajů, které 
se jich týkají, rovněž v běžně používaném 
elektronickém formátu. Subjekt údajů by 
měl být rovněž oprávněn přenést údaje, 
které poskytl, z jedné automatizované 
aplikace, například ze sociální sítě, do jiné 
aplikace. To by mělo být možné v případě, 

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, který je dostupný bezplatně, je 
interoperabilní a případně 
vybaven otevřeným zdrojovým kódem, mít 
právo získat kopii údajů, které se jich 
týkají, rovněž v běžně používaném 
elektronickém formátu. Subjekt údajů by 
měl být rovněž oprávněn přenést údaje, 
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kdy subjekt údajů poskytl údaje do 
automatizovaného systému zpracování na 
základě svého souhlasu nebo při plnění 
smlouvy.

které poskytl, z jedné automatizované 
aplikace, například ze sociální sítě, do jiné 
aplikace. Poskytovatelé služeb informační 
společnosti by neměli stanovit, že v zájmu 
poskytování jejich služeb je toto předávání 
údajů povinné. Je třeba co nejvíce vybízet 
sociální sítě, aby údaje uchovávaly 
takovým způsobem, jenž subjektům údajů 
umožňuje údaje účelně přenášet.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) V případech, kdy by osobní údaje 
mohly být oprávněně zpracovávány z 
důvodu ochrany životně důležitých zájmů 
subjektu údajů, z důvodů veřejného zájmu, 
výkonu veřejné správy nebo oprávněných 
zájmů správce, měl by každý dotčený 
subjekt údajů přesto mít právo vznést 
námitku proti zpracování údajů, které se jej 
týkají. Důkazní břemeno, že jeho 
oprávněné zájmy mohou převažovat nad 
zájmy nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů, by měl nést správce.

(56) V případech, kdy by osobní údaje 
mohly být oprávněně zpracovávány z 
důvodu ochrany životně důležitých zájmů 
subjektu údajů, z důvodů veřejného zájmu
nebo výkonu veřejné správy, měl by každý 
dotčený subjekt údajů přesto mít právo 
vznést námitku proti zpracování údajů, 
které se jej týkají. Důkazní břemeno, že 
jeho oprávněné zájmy mohou převažovat 
nad zájmy nebo základními právy a 
svobodami subjektu údajů, by měl nést 
správce.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem obnovení rovnováhy mezi správcem údajů a subjektem údajů musí být vždy možné 
vznést proti zpracování údajů námitku zakládající se na oprávněném zájmu, a nikoli pouze na 
základě konkrétní situace subjektu údajů.  

Pozměňovací návrh 508
Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
účely přímého marketingu, měl by mít 
subjekt údajů právo zdarma, jednoduše a 
účinně vznést proti tomuto zpracování 
námitku.

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
jeden či více konkrétních účelů, měl by 
mít subjekt údajů právo předem, zdarma, 
jednoduše a účinně vznést proti tomuto 
zpracování námitku. Pokud byl souhlas 
původně použit jako právní podklad pro 
zpracování, měl by správce subjekt údajů 
v pravidelných intervalech informovat o 
jeho právech vyplývajících z článků 15, 
17, 18 a 19.  

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
účely přímého marketingu, měl by mít 
subjekt údajů právo zdarma, jednoduše a 
účinně vznést proti tomuto zpracování 
námitku.

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány na 
základě oprávněných zájmů správce 
údajů, měl by mít subjekt údajů právo 
předem, zdarma, jednoduše a účinně vznést 
proti tomuto zpracování námitku.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné mít jistotu práva na vznesení námitky proti veškerému zpracování údajů, jež se 
zakládá na oprávněných zájmech a je v souladu s novým bodem odůvodnění čl. 39 písm. a) 
vylučujícím přímý marketing jakožto oprávněný zájem.    

Pozměňovací návrh 510
Dimitrios Droutsas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jsou osobní údaje 
zpracovávány pro účely přímého 
marketingu, měl by mít subjekt údajů 
právo zdarma, jednoduše a účinně vznést 
proti tomuto zpracování námitku.

(57) Pokud jsou osobní údaje 
zpracovávány pro jeden či více 
konkrétních účelů, měl by mít subjekt 
údajů právo předem, zdarma, jednoduše 
a účinně vznést proti tomuto zpracování 
předem námitku.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Seznamy dobrovolně 
nezúčastněných uvádějí jména osob, které 
si nepřejí, aby jakýmkoli komunikačním 
prostředkem dostávaly reklamy či cílené 
komerční informace. Tyto seznamy 
spravují profesionální organizace nebo 
sdružení spotřebitelů. Veřejné orgány by 
měly podniky důrazně vybízet k využívání 
těchto seznamů. Jsou-li osobní údaje 
používány pro účely přímého marketingu, 
měl by být spotřebitel vždy informován o 
tom, zda příslušný podnik využívá seznam 
dobrovolně nezúčastněných. Tyto 
informace by měly uvádět podrobnosti o 
účelu seznamu a postup, jakým je možné 
se na seznam zapsat.

Or. fr

Odůvodnění

Seznamy dobrovolně nezúčastněných mohou být obzvláště účinným nástrojem přímého 
marketingu. Dosud však nejsou příliš rozšířené. Je zapotřebí podporovat jejich větší 
využívání.
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Pozměňovací návrh 512
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo 
pokud k tomu subjekt údajů dal svůj 
souhlas. V každém případě by takové 
zpracování mělo být spojeno s vhodnými 
zárukami, jako je informování subjektu 
údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

(58) Na subjekt údajů by se mělo opatření 
založené na profilování vztahovat pouze 
tehdy, pokud se jedná o zákonné 
zpracování údajů vyplývající z práva Unie 
nebo členského státu, které rovněž stanoví 
vhodná opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.    
Každá fyzická osoba by měla mít právo 
vznést námitku proti tomu, aby se na ni 
opatření založená na profilování 
vztahovala. 

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo 
pokud k tomu subjekt údajů dal svůj 
souhlas. V každém případě by takové 
zpracování mělo být spojeno s vhodnými 

(58) Každá fyzická a právnická osoba by 
měla mít právo, aby se na ni nevztahovalo 
žádné opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracovávání a které má na tuto fyzickou 
nebo právnickou osobu právní účinky 
nebo ji významným způsobem ovlivňuje. 
Intenzita skutečných účinků by měla být 
srovnatelná s právními účinky, která 
spadají do tohoto ustanovení. To neplatí 
pro opatření, která se vztahují na 
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zárukami, jako je informování subjektu 
údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

obchodní komunikaci, jako je například 
oblast správy vztahů se zákazníky nebo 
získávání zákazníků. Opatření, které je 
založeno na profilování prostřednictvím 
automatizovaného zpracování údajů a 
které má vůči fyzické nebo právnické 
osobě právní účinky nebo se fyzické osoby 
významně dotýká, by ovšem mělo být 
přípustné, pokud je výslovně povoleno 
zákonem, provedeno při uzavírání nebo 
plnění smlouvy nebo pokud k tomu subjekt 
údajů dal svůj souhlas. V každém případě 
by takové zpracování mělo být spojeno 
s vhodnými zárukami, jako je informování 
subjektu údajů a právo na přímý osobní 
kontakt, jakož i vyloučení dětí z takového 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo 
pokud k tomu subjekt údajů dal svůj 
souhlas. V každém případě by takové 
zpracování mělo být spojeno s vhodnými 
zárukami, jako je informování subjektu 
údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracovávání a které má na tuto fyzickou 
osobu právní účinky nebo ji významným 
způsobem ovlivňuje. Intenzita skutečných 
účinků by měla být srovnatelná 
s právními účinky, které spadají do tohoto 
ustanovení. To neplatí pro opatření, která 
se vztahují na obchodní komunikaci, jako 
je například oblast správy vztahů se 
zákazníky nebo získávání zákazníků. 
Opatření, které je založeno na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování údajů a které má vůči fyzické 
osobě právní účinky nebo se jí významně 
dotýká, by ovšem mělo být přípustné, 
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pokud je výslovně povoleno zákonem, 
provedeno při uzavírání nebo plnění 
smlouvy nebo pokud k tomu subjekt údajů 
dal svůj souhlas. V každém případě by 
takové zpracování mělo být spojeno 
s vhodnými zárukami, jako je informování 
subjektu údajů a právo na přímý osobní 
kontakt, jakož i vyloučení dětí z takového 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo 
pokud k tomu subjekt údajů dal svůj 
souhlas. V každém případě by takové 
zpracování mělo být spojeno s vhodnými 
zárukami, jako je informování subjektu 
údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

(58) Každá fyzická a právnická osoba by 
měla mít právo, aby se na ni nevztahovalo 
žádné opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracovávání a které má na tuto fyzickou 
nebo právnickou osobu právní účinky 
nebo ji významným způsobem ovlivňuje. 
Intenzita skutečných účinků by měla být 
srovnatelná s právními účinky, které 
spadají do tohoto ustanovení. To neplatí 
pro opatření, která se vztahují na 
obchodní komunikaci, jako je například 
oblast správy vztahů se zákazníky nebo 
získávání zákazníků. Opatření, které je 
založeno na profilování prostřednictvím 
automatizovaného zpracování údajů a 
které má vůči fyzické nebo právnické 
osobě právní účinky nebo se fyzické osoby 
významně dotýká, by ovšem mělo být 
přípustné, pokud je výslovně povoleno 
zákonem, provedeno při uzavírání nebo 
plnění smlouvy nebo pokud k tomu subjekt 
údajů dal svůj souhlas. V každém případě 
by takové zpracování mělo být spojeno 
s vhodnými zárukami, jako je informování 
subjektu údajů a právo na přímý osobní 
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kontakt, jakož i vyloučení dětí z takového 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Právo Unie nebo právo členského 
státu může zavést omezení určitých zásad a 
práva na informace, přístup, opravu a 
výmaz nebo práva na přenositelnost údajů, 
práva vznést námitku, opatření založených 
na profilování, jakož i omezení týkající se 
oznamování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů subjektu údajů nebo 
určitých souvisejících povinností správců, 
pokud je to v demokratické společnosti 
nutné a přiměřené pro zachování veřejné 
bezpečnosti, mimo jiné pro ochranu 
lidských životů zejména v reakci na 
přírodní nebo člověkem způsobené 
katastrofy, pro prevenci, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
pro porušování deontologických pravidel 
regulovaných povolání, ochranu jiných 
veřejných zájmů Unie nebo členského 
státu, zejména důležitého hospodářského 
nebo finančního zájmu Unie nebo 
členského státu, nebo ochranu subjektu 
údajů či práv a svobod ostatních. Tato 
omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

(59) Právo Unie nebo právo členského 
státu může zavést omezení určitých zásad 
a práva na informace, opravu a výmaz 
nebo práva na přístup k údajům 
a přenositelnost údajů, práva vznést 
námitku, na profilování, jakož i omezení 
týkající se oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů 
nebo určitých souvisejících povinností 
správců, pokud je to v demokratické 
společnosti nutné a přiměřené pro 
zachování veřejné bezpečnosti, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů zejména 
v reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
specifických trestných činů nebo pro 
porušování deontologických pravidel 
regulovaných povolání, jiných konkrétních 
a řádně vymezených veřejných zájmů
Unie nebo členského státu nebo ochranu 
subjektu údajů či práv a svobod ostatních. 
Tato omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

Or. en
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Pozměňovací návrh 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Právo Unie nebo právo členského 
státu může zavést omezení určitých zásad a 
práva na informace, přístup, opravu a 
výmaz nebo práva na přenositelnost 
údajů, práva vznést námitku, opatření 
založených na profilování, jakož i omezení 
týkající se oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů 
nebo určitých souvisejících povinností 
správců, pokud je to v demokratické 
společnosti nutné a přiměřené pro 
zachování veřejné bezpečnosti, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů zejména 
v reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo pro porušování deontologických 
pravidel regulovaných povolání, ochranu 
jiných veřejných zájmů Unie nebo 
členského státu, zejména důležitého 
hospodářského nebo finančního zájmu 
Unie nebo členského státu, nebo ochranu 
subjektu údajů či práv a svobod ostatních. 
Tato omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

(59) Právo Unie nebo právo členského 
státu může zavést omezení určitých zásad a 
práva na informace, přístup, opravu a 
výmaz, práva vznést námitku, opatření 
založených na profilování, jakož i omezení 
týkající se oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů 
nebo určitých souvisejících povinností 
správců, pokud je to v demokratické 
společnosti nutné a přiměřené pro 
zachování veřejné bezpečnosti, mimo jiné 
pro ochranu lidských životů zejména 
v reakci na přírodní nebo člověkem 
způsobené katastrofy, pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo pro porušování deontologických 
pravidel regulovaných povolání, ochranu 
jiných veřejných zájmů Unie nebo 
členského státu, zejména důležitého 
hospodářského nebo finančního zájmu 
Unie nebo členského státu, nebo ochranu 
subjektu údajů či práv a svobod ostatních. 
Tato omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Měla by být zavedena komplexní 
odpovědnost správce za jakékoli 
zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo jeho jménem. Správce by 
měl zejména zajistit, aby každé zpracování 
bylo v souladu s tímto nařízením, a měl by 
být povinen tuto skutečnost doložit.

(60) Měla by být zavedena celková 
odpovědnost správce za jakékoli 
zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo jeho jménem s cílem 
zajistit odpovědnost. Správce by měl 
zejména zajistit, aby každé zpracování bylo 
v souladu s tímto nařízením, a měl by být 
povinen tuto skutečnost doložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by stanovit interní politiky 
a přijmout vhodná opatření, která splňují 
zejména zásady ochrany údajů již od 
návrhu a standardního nastavení ochrany 
údajů.

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by soustavně respektovat 
samostatná rozhodnutí učiněná subjekty 
údajů a stanovit interní politiky a přijmout 
vhodná opatření, která splňují zejména 
zásady ochrany údajů již od návrhu a 
standardního nastavení ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by stanovit interní politiky 
a přijmout vhodná opatření, která splňují 
zejména zásady ochrany údajů již od 
návrhu a standardního nastavení ochrany 
údajů.

(61) Aby byla splněna očekávání 
spotřebitelů a podniků ohledně ochrany 
práv a svobod subjektů údajů v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů, měla by 
být přijata příslušná organizační opatření 
jak při přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. 
Podpoří se opatření, jejichž cílem je zvýšit 
informovanost spotřebitelů a usnadnit 
volbu, a to na základě spolupráce odvětví 
a upřednostňování inovativních řešení, 
produktů a služeb.

Or. en

Odůvodnění

Způsob, jak do interních procesů začlenit soukromí a ochranu údajů, by měl zůstat pružný a 
měl by umožňovat úpravy. Myšlenka ochrany údajů již od návrhu by měla být technologicky 
neutrální, neměla by zavádět konkrétní technologické nebo provozní povinnosti ani přispívat 
k vytváření rozdílů mezi IKT a ostatními sektory.

Pozměňovací návrh 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a). Pro účely provádění tohoto nařízení 
je důležité zapojit se do strukturovaného 
dialogu s odvětvím průmyslu. Průmysl by 
měl nést část odpovědnosti za vytvoření 
inovativních řešení, produktů a služeb 
s cílem zvýšit záruky týkající se ochrany 
osobních údajů, zejména u dětí, například 
na základě kodexů chování a mechanismů 
sledování. Úsilí průmyslu o seberegulaci 
jej nezbavují povinnosti uplatňovat toto 
nařízení.   
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Or. en

Pozměňovací návrh 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce.

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely 
zpracování společně s jinými správci nebo 
kdy je zpracovávání prováděno jménem 
správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce.

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely 
zpracování společně s jinými správci nebo 
kdy je zpracovávání prováděno jménem 
správce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce.

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely 
zpracování společně s jinými správci nebo 
kdy je zpracovávání prováděno jménem 
správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Axel Voss
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62a) Výměna údajů mezi příslušným 
subjektem a stranou zpracovávající údaje 
na základě smlouvy nepředstavuje 
předávání údajů, na něž se vztahují další 
podmínky přípustnosti uvedené v tomto 
nařízení. Společná odpovědnost 
vyplývající z ustanovení smlouvy a takto 
zajištěná jednotná úroveň ochrany 
zaručují obezřetné nakládání s osobními 
údaji. Příslušné subjekty a strany 
zpracovávající údaje na základě smlouvy 
by tudíž neměly být považovány za 
příjemce.

Or. de
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Pozměňovací návrh 526
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním jejich chování, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce malým nebo 
středním podnikem či orgánem veřejné 
moci, nebo kdy správce těmto subjektům 
údajů nabízí zboží nebo služby jen 
příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a orgány dozoru se na něj 
mohou obracet.

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním těchto subjektů údajů, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce podnikem, 
který zpracovává osobní údaje méně než 
500 subjektů údajů, či orgánem veřejné 
moci, nebo kdy správce těmto subjektům 
údajů nabízí zboží nebo služby jen 
příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a orgány dozoru se na něj 
mohou obracet.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním jejich chování, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce malým nebo 

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce malým nebo 
středním podnikem či orgánem veřejné 
moci, nebo kdy správce těmto subjektům 
údajů nabízí zboží nebo služby jen 
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středním podnikem či orgánem veřejné 
moci, nebo kdy správce těmto subjektům 
údajů nabízí zboží nebo služby jen 
příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a orgány dozoru se na něj 
mohou obracet.

příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a příslušné orgány dozoru 
se na něj mohou obracet.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 
zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby 
na jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

(65) Každý správce a zpracovatel by měl 
být povinen spolupracovat s orgánem 
dozoru.  Pro prokázání souladu s tímto 
nařízením by správce nebo zpracovatel 
měl v případě, že provádí některou z 
činností uvedenou v čl. 33 odst. 2, vést o 
zpracování údajů záznamy; správce či 
zpracovatel by měl tyto záznamy na 
vyžádání zpřístupnit orgánu pro ochranu 
údajů, a také tak činí, aby na jejich 
základě mohla být provedena kontrola 
zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování informací orgánu pro ochranu údajů nebo subjektu údajů je v nutných případech  
úkolem správce či zpracovatele. Toto nařízení by nemělo být příliš normativní a nemělo by 
stanovovat povinnost pořizovat záznamy o všech činnostech zpracování. Je-li to třeba, je 
povinností zpracovatele nebo správce, aby příslušnou dokumentaci zpřístupnili.

Pozměňovací návrh 529
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 
zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

(65) Pro prokázání souladu s tímto 
nařízením by měl správce vést záznamy o 
těch činnostech zpracování, které na 
základě posouzení rizika představují velké 
ohrožení základních práv subjektů údajů, 
zejména jejich práva na soukromí. Každý 
správce by měl být povinen spolupracovat 
s orgánem dozoru a na jeho žádost mu 
zpřístupnit tyto záznamy, aby na jejich 
základě mohla být provedena kontrola 
zpracování. Každý zpracovatel by měl 
správci poskytnout všechny informace 
nutné k tomu, aby správce mohl naplnit 
své povinnosti vyplývající z tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Pozměňovací návrh 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 
zpracovatel by měl být povinen 

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce vést 
záznamy o všech činnostech zpracování, za 
které nese odpovědnost. Každý správce by 
měl být povinen spolupracovat s orgánem 
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spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

dozoru a na jeho žádost mu zpřístupnit tyto 
záznamy, aby na jejich základě mohla být 
provedena kontrola zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 
zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce vést 
záznamy popisující průběh činností 
zpracování, za které nese odpovědnost. 
Každý správce by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 
zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce vést 
záznamy o všech činnostech zpracování, za 
které nese odpovědnost. Každý správce by 
měl být povinen spolupracovat s orgánem 
dozoru a na jeho žádost mu zpřístupnit tyto 
záznamy, aby na jejich základě mohla být 
provedena kontrola zpracování.
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kontrola zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti s 
riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Komise by měla při 
stanovování technických norem a 
organizačních opatření k zajištění 
bezpečnosti zpracování podporovat 
technologickou neutralitu, interoperabilitu 
a inovace a případně spolupracovat se 
třetími zeměmi.

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti s 
riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Při stanovování 
technických norem a organizačních 
opatření k zajištění bezpečnosti zpracování
je třeba podporovat technologickou 
neutralitu, interoperabilitu a inovace a 
případně je třeba motivovat třetí země ke 
spolupráci.

Or. hu

Pozměňovací návrh 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
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spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti s 
riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Komise by měla při 
stanovování technických norem a 
organizačních opatření k zajištění 
bezpečnosti zpracování podporovat 
technologickou neutralitu, interoperabilitu 
a inovace a případně spolupracovat se 
třetími zeměmi.

spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti s 
riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Při stanovování 
technických norem a organizačních 
opatření k zajištění bezpečnosti zpracování
je třeba podporovat technologickou 
neutralitu, interoperabilitu a inovace, a to 
také případně ve vztahu k třetím zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti s 
riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Komise by měla při 
stanovování technických norem a 
organizačních opatření k zajištění 
bezpečnosti zpracování podporovat 
technologickou neutralitu, 
interoperabilitu a inovace a případně 
spolupracovat se třetími zeměmi.

(66) Aby byla zachována bezpečnost 
a zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce posoudit riziko spojené se 
zpracováním a přijmout opatření ke 
zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti s 
riziky a povahou osobních údajů, které
mají být chráněny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 536
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu. Odpovědnost v této 
situaci by měl nést správce. Jednotlivci, 
jejichž osobní údaje by mohly být 
narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat,
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Správci se nemusí vždy o narušení bezpečnosti dozvědět v určité lhůtě.  Je důležité, aby byl 
orgán pro ochranu údajů informován bez zbytečného odkladu a aby byl zpracovatel či 
správce schopen prokázat, jaká opatření po zjištění narušení bezpečnosti přijal.

Pozměňovací návrh 537
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy.
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu. Pokud není možné tak 
učinit během přiměřené lhůty, měly by být 
v oznámení vysvětleny důvody této 
prodlevy. Jednotlivci, jejichž osobní údaje 
by mohly být narušením bezpečnosti 
nepříznivě ovlivněny, by měli být bez 
prodlení vyrozuměni, aby mohli učinit 
nezbytná opatření. Narušení bezpečnosti by 
mělo být považováno za škodlivé pro 
ochranu údajů nebo soukromí subjektu 
údajů, pokud by mohlo vést například ke 
krádeži nebo zneužití identity, fyzické 
újmě, významnému ponížení nebo 
poškození pověsti. Oznámení by mělo 
popisovat povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
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v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 538
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
72 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 72 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
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zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy.
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto jakmile se
správce dozví o narušení bezpečnosti,
které má nepříznivý dopad na osobní 
údaje či soukromí subjektu údajů, měl by 
takové narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do
72 hodin. Pokud to nemůže oznámit do 72
hodin, měly by být v oznámení vysvětleny 
důvody této prodlevy. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje by mohly být nepříznivě 
ovlivněny obdobnými případy narušení 
bezpečnosti, by o tom měli být bez 
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opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit.
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být 
opodstatněna, je-li potřebné přijmout 
vhodná opatření, která by zabránila 
pokračujícímu nebo obdobnému narušení 
bezpečnosti.

prodlení vyrozuměni, aby mohli učinit 
nezbytná opatření. Narušení bezpečnosti by 
mělo být považováno za škodlivé pro 
ochranu údajů nebo soukromí subjektu 
údajů, pokud by mohlo vést například ke 
krádeži nebo zneužití identity, fyzické 
újmě, významnému ponížení nebo 
poškození pověsti. Oznámení by mělo 
popisovat povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit.
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž nutnost přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti, může být 
důvodným argumentem pro delší lhůtu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 540
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy.

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru v zemi, v 
níž je usídlen, a to bez zbytečného odkladu 
a, je-li to možné, během jednoho 
pracovního dne. Pokud není možné tak 
učinit během jednoho pracovního dne, 
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Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit.
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

měly by být v oznámení vysvětleny 
důvody této prodlevy. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje by mohly být narušením 
bezpečnosti nepříznivě ovlivněny, by měli 
být bez prodlení vyrozuměni, aby mohli 
učinit nezbytná opatření. Narušení 
bezpečnosti by mělo být považováno za 
škodlivé pro ochranu údajů nebo soukromí 
subjektu údajů, pokud by mohlo vést 
například ke krádeži nebo zneužití identity, 
fyzické újmě, významnému ponížení nebo 
poškození pověsti. Oznámení by mělo 
popisovat povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit.
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. hu

Odůvodnění

Je-li lhůta vymezena počtem hodin, může být provedení a dodržení ustanovení v některých 
případech obtížné. 72 hodin by bylo příliš mnoho a v některých případech to mohou být tři 
pracovní dny. Zatímco jeden pracovní den poskytuje vhodnou lhůtu pro okamžité kroky.

Pozměňovací návrh 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem (67) Není-li odpovídajícím způsobem 
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a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit.
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje by mohly být narušením 
bezpečnosti nepříznivě ovlivněny, by měli 
být bez prodlení vyrozuměni, aby mohli 
učinit nezbytná opatření. Narušení 
bezpečnosti by mělo být považováno za 
škodlivé pro ochranu údajů nebo soukromí 
subjektu údajů, pokud by mohlo vést 
například ke krádeži nebo zneužití identity, 
fyzické újmě, významnému ponížení nebo 
poškození pověsti. Oznámení by mělo 
popisovat povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit.
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a 
nahrazena účinnými postupy a 
mechanismy, které by se místo toho 
zaměřovaly na ty činnosti zpracování, jež 
mohou na základě své povahy, svého 
rozsahu a svých účelů představovat 
specifická rizika z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů. V těchto případech by měl 
správce nebo zpracovatel před 
zpracováním provést posouzení dopadu na 
ochranu údajů, jež by mělo zejména 
obsahovat plánovaná opatření, záruky a 
mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s 
tímto nařízením.

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena. 

Or. en

Odůvodnění

Jelikož v bodě odůvodnění č. 70 se správně hovoří o tom, že obecně platné ustanovení 
nařizující oznamovat zpracování osobních údajů orgánům dozoru je zdrojem administrativní 
a finanční zátěže, nemělo by dojít k tomu, že se toto ustanovení nahradí ustanovením 
obdobným. Správci údajů by se měli spíše účastnit konzultací a měli by vypracovávat 
podrobné analýzy dopadu, které orgánu dozoru předloží pouze na jeho žádost.

Pozměňovací návrh 543
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a nahrazena 
účinnými postupy a mechanismy, které by 
se místo toho zaměřovaly na ty činnosti 
zpracování, jež mohou na základě své 
povahy, svého rozsahu a svých účelů 
představovat specifická rizika z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů. V těchto 
případech by měl správce nebo zpracovatel 
před zpracováním provést posouzení 
dopadu na ochranu údajů, jež by mělo 
zejména obsahovat plánovaná opatření, 
záruky a mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s tímto 
nařízením.

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru, přičemž 
členské státy měly právo stanovit z tohoto 
ustanovení výjimku pro takové 
zpracovávání údajů, u nějž nebylo 
pravděpodobné, že by jím subjekty údajů 
mohly být nějak ohroženy. Tato povinnost 
s sebou nesla administrativní a finanční 
zátěž a nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a nahrazena 
účinnými postupy a mechanismy, které by 
se místo toho zaměřovaly na ty činnosti 
zpracování, jež mohou na základě své 
povahy, svého rozsahu a svých účelů 
představovat specifická rizika z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů. V těchto 
případech by měl správce nebo zpracovatel 
před zpracováním provést posouzení 
dopadu na ochranu údajů, jež by mělo 
zejména obsahovat plánovaná opatření, 
záruky a mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru, přičemž 
členské státy měly právo stanovit z této 
povinnosti výjimku pro takové 
zpracovávání údajů, u nějž nebylo 
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zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a nahrazena 
účinnými postupy a mechanismy, které by 
se místo toho zaměřovaly na ty činnosti 
zpracování, jež mohou na základě své 
povahy, svého rozsahu a svých účelů 
představovat specifická rizika z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů. V těchto 
případech by měl správce nebo zpracovatel
před zpracováním provést posouzení 
dopadu na ochranu údajů, jež by mělo 
zejména obsahovat plánovaná opatření, 
záruky a mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s tímto 
nařízením.

pravděpodobné, že by jím subjekty údajů 
mohly být nějak ohroženy. Tato povinnost 
s sebou nesla administrativní a finanční 
zátěž a nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a nahrazena 
účinnými postupy a mechanismy, které by 
se místo toho zaměřovaly na ty činnosti 
zpracování, jež mohou na základě své 
povahy, svého rozsahu a svých účelů 
představovat vysoký stupeň rizika z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů. 
V těchto případech by měl správce před 
zpracováním provést posouzení dopadu na 
soukromí, jež by mělo zejména obsahovat 
plánovaná opatření, záruky a mechanismy 
pro zajištění ochrany osobních údajů a 
prokázání souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v duchu pozměňovacího návrhu k článku 33 a navrhovaného 
přístupu zohledňujícího míru rizika. Dále se odkazuje na to, že podle článku 18 směrnice 
95/46/ES lze vyjmout z oznamovací povinnosti zpracovávání údajů, které nepředstavuje velké 
riziko. Návrh Komise ustanovení o vyjmutí z oznamovací povinnosti neobsahoval. Na základě 
navrhovaného přístupu zohledňujícího míru rizika, který je vymezen zejména v 
pozměňovacích návrzích k článkům 28 a 33, se toto ustanovení do návrhu nařízení opět 
vkládá.

Pozměňovací návrh 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 
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zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a 
nahrazena účinnými postupy a 
mechanismy, které by se místo toho 
zaměřovaly na ty činnosti zpracování, jež 
mohou na základě své povahy, svého 
rozsahu a svých účelů představovat 
specifická rizika z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů. V těchto případech by měl 
správce nebo zpracovatel před 
zpracováním provést posouzení dopadu na 
ochranu údajů, jež by mělo zejména 
obsahovat plánovaná opatření, záruky a 
mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s 
tímto nařízením.

zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena. 

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) To by mělo platit zejména pro nově 
vytvořené rozsáhlé evidence, jež mají 
sloužit ke zpracovávání značného 
množství osobních údajů na regionální, 
národní nebo nadnárodní úrovni a jež by 
se mohly týkat velkého počtu subjektů 
údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71



AM\926396CS.doc 137/170 PE504.340v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) To by mělo platit zejména pro nově 
vytvořené rozsáhlé evidence, jež mají 
sloužit ke zpracovávání značného 
množství osobních údajů na regionální, 
národní nebo nadnárodní úrovni a jež by 
se mohly týkat velkého počtu subjektů 
údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71a) Správci by se měli zaměřit na 
ochranu osobních údajů v průběhu celé 
jejich existence, od okamžiku jejich 
shromáždění, přes zpracování, až po 
okamžik, kdy budou vymazány, a měli by 
za tímto účelem již od počátku investovat 
do udržitelného rámce pro správu údajů, 
který by měli doplnit komplexním 
mechanismem pro zajištění souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71b) Každý správce údajů by měl nejdříve 
provést analýzu rizik souvisejících se 
zpracováváním příslušných údajů, v 



PE504.340v01-00 138/170 AM\926396CS.doc

CS

jejímž rámci se zaměří na to, jaká 
specifická rizika hrozí subjektům údajů z 
hlediska jejich práv a svobod s ohledem 
na povahu, rozsah a účely zpracování 
těchto údajů, a posoudí, které požadavky 
tohoto nařízení je v daném případě nutno 
splnit. Tuto analýzu rizik je třeba 
aktualizovat v případě, že se kterékoli z 
uvedených kritérií změní, přičemž by se 
mělo určit, zda její výsledky nevyžadují, 
aby se provedlo posouzení dopadu na 
ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71c) Posouzení dopadu jsou základním 
pilířem každého udržitelného rámce pro 
ochranu údajů, jelikož podniky si jsou 
díky nim již od počátku vědomy všech 
možných důsledků, které jejich 
zpracovávání údajů může mít. Pokud 
budou posouzení dopadu důkladná, lze 
pravděpodobnost jakéhokoli porušení 
ochrany údajů či operace narušující 
soukromí významným způsobem omezit. 
Při posuzování dopadu zpracovávání 
osobních údajů na jejich ochranu by se 
mělo soustavně dbát na to, aby se při něm 
zohledňovala správa údajů během celé 
jejich existence, tj. od okamžiku jejich 
sběru, přes jejich zpracování až do 
okamžiku, kdy jsou vymazány, přičemž by 
se měly podrobně popsat plánované 
operace zpracování, rizika z hlediska práv 
a svobod subjektů údajů, plánovaná 
opatření k řešení těchto rizik, záruky, 
bezpečnostní opatření a mechanismy k 
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zajištění souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Za určitých okolností může být 
rozumné a z hospodářského hlediska 
smysluplné, aby posouzení dopadu na 
ochranu údajů bylo pojato šířeji než pro 
jeden jediný projekt, například když 
orgány veřejné moci nebo veřejné subjekty 
mají v úmyslu vytvořit společnou aplikaci 
nebo platformu zpracování, nebo když 
několik správců chce zavést společnou 
aplikaci nebo zpracovatelské prostředí pro 
celé průmyslové odvětví nebo pro určitý 
segment nebo pro široce užívanou 
horizontální činnost.

(72) Za určitých okolností může být nutné, 
aby posouzení dopadu na ochranu údajů 
bylo pojato šířeji než pro jeden jediný 
projekt, například když orgány veřejné 
moci nebo veřejné subjekty mají v úmyslu 
vytvořit společnou aplikaci nebo platformu 
zpracování, nebo když několik správců 
chce zavést společnou aplikaci nebo 
zpracovatelské prostředí pro celé 
průmyslové odvětví nebo pro určitý 
segment nebo pro široce užívanou 
horizontální činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Pokud z posouzení dopadu na 
ochranu údajů vyplývá, že zpracovávání 
s sebou nese vysoké specifické riziko z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
například riziko, že dané osoby nebudou 
moci uplatnit své právo na ochranu 
údajů, nebo riziko plynoucí z využití 
nových specifických technologií, měl by 

vypouští se
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být před zahájením činností konzultován 
orgán dozoru ohledně rizikového 
zpracování, které možná není v souladu 
s tímto nařízením, aby předložil návrhy na 
nápravu této situace. Tato konzultace 
může být rovněž uskutečněna během 
přípravy legislativního opatření 
vnitrostátního parlamentu nebo opatření 
založeného na tomto legislativním 
opatření, které vymezuje povahu 
zpracování a stanoví vhodné záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením, aby předložil návrhy na nápravu 
této situace. Tato konzultace může být 
rovněž uskutečněna během přípravy 
legislativního opatření vnitrostátního 
parlamentu nebo opatření založeného na 
tomto legislativním opatření, které 
vymezuje povahu zpracování a stanoví 
vhodné záruky.

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
může nést vysoké specifické riziko z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
například riziko, že dané osoby nebudou 
moci uplatnit své právo na ochranu údajů, 
nebo riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením, aby předložil návrhy na nápravu 
této situace. Tato konzultace může být 
rovněž uskutečněna během přípravy 
legislativního opatření vnitrostátního 
parlamentu nebo opatření založeného na 
tomto legislativním opatření, které 
vymezuje povahu zpracování a stanoví 
vhodné záruky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 554
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením, aby předložil návrhy na 
nápravu této situace. Tato konzultace 
může být rovněž uskutečněna během 
přípravy legislativního opatření 
vnitrostátního parlamentu nebo opatření 
založeného na tomto legislativním 
opatření, které vymezuje povahu 
zpracování a stanoví vhodné záruky.

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by správce 
předložit posouzení dopadu zpracování 
údajů na soukromí jejich subjektů a 
zpřístupnit jej na vyžádání orgánu dozoru.
Orgán dozoru by měl být konzultován 
rovněž během přípravy legislativního 
opatření vnitrostátního parlamentu nebo 
opatření založeného na tomto legislativním 
opatření, které vymezuje povahu 
zpracování a stanoví vhodné záruky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v duchu pozměňovacího návrhu k článku 34.

Pozměňovací návrh 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
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riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením, aby předložil návrhy na 
nápravu této situace. Tato konzultace 
může být rovněž uskutečněna během 
přípravy legislativního opatření 
vnitrostátního parlamentu nebo opatření 
založeného na tomto legislativním 
opatření, které vymezuje povahu 
zpracování a stanoví vhodné záruky.

riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace mezi orgány dozoru a správci a zpracovateli údajů by se měly uskutečnit 
v případě, že existují náznaky, že zpracování s sebou nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů a že toto rizikové zpracování možná není v souladu s tímto 
nařízením.

Pozměňovací návrh 556
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74a) Posouzení dopadu budou přínosná 
pouze tehdy, pokud podniky zajistí, že 
naplní cíle, s nimiž byla původně 
koncipována. Správci údajů by proto měli 
provádět pravidelné přezkumy souladu s 
pravidly o ochraně údajů, které prokážou, 
že jimi uplatňované mechanismy 
zpracovávání údajů odpovídají 
požadavkům stanoveným v posouzení 
dopadu zpracovávání údajů na jejich 
ochranu. Dále by se mělo v jejich rámci 
prokázat, že správce údajů je schopen 
vyhovět svobodným rozhodnutím subjektů 
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údajů. Pokud se při přezkumu zjistí v 
dodržování souladu nedostatky, je třeba 
na ně upozornit a formulovat doporučení, 
jak docílit souladu v plné míře.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74a) Organizace pro ochranu údajů či 
inspektor ochrany údajů monitoruje 
zpracovávání osobních údajů správcem a 
zpracovatelem za tím účelem, aby jim 
poskytoval doporučení ohledně souladu s 
tímto nařízením; tímto způsobem by měli 
přispívat k tomu, aby pravděpodobnost, že 
operace v rámci zpracovávání údajů 
poškodí práva a svobody jejich subjektů, 
bude velmi malá.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74b) Organizace pro ochranu údajů či 
inspektoři ochrany údajů pracují 
nezávisle, což znamená, že nepřijímají 
instrukce, pokud jde o výkon jejich funkce 
jakožto subjektu pověřeného ochranou 
údajů. Organizace pro ochranu údajů či 
inspektor ochrany údajů by měli být  
přímo podřízeni vedení správce nebo 
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zpracovatele.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění se týká čl. 36 odst. 2.

Pozměňovací návrh 559
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo soukromým 
podnikem a týká se více než 500 subjektů 
údajů ročně, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku zahrnují zpracovávání, jež 
vyžaduje pravidelné a systematické 
sledování, měla by správci nebo 
zpracovateli při sledování toho, zda je 
v rámci podniku dodržován soulad s tímto 
nařízením, asistovat další osoba. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, by měli plnit své povinnosti a úkoly 
nezávisle.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
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podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba nebo skupina odborníků. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, by měli plnit své povinnosti a úkoly 
nezávisle. Konečnou odpovědnost by mělo 
nicméně nést vedení příslušné organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo podnikem, který jej 
provádí jako jednu ze svých hlavních 
činností, a pokud představuje vysokou 
míru rizika z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, zejména práva na 
soukromí, např. v souvislosti s 
pravidelným a systematickým sledováním 
subjektů údajů, měla by správci při 
sledování toho, zda je v rámci podniku 
dodržován soulad s tímto nařízením, bez 
ohledu na opatření přijatá k omezení 
těchto rizik, asistovat další osoba. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, by měli plnit své povinnosti a úkoly 
nezávisle. Ve všech ostatních případech je 
jmenování takové osoby dobrovolné. 
Inspektor ochrany údajů by měl být 
jmenován na základě profesních kvalit, 
zejména na základě odborných znalostí 
práva a praxe v oblasti ochrany údajů a 
na základě schopností plnit příslušné 
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úkoly. Potřebná úroveň odborných 
znalostí by se měla konkrétně určit podle 
prováděného zpracování údajů a podle 
ochrany, která se pro osobní údaje 
zpracovávané správcem požaduje.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží pozměňovací návrh k článku 35.

Pozměňovací návrh 562
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem nebo se týká více než 500 
subjektů údajů ročně, nebo pokud hlavní 
činnosti podniku bez ohledu na jeho 
velikost zahrnují zpracovávání citlivých 
údajů nebo takové způsoby zpracovávání, 
jež vyžadují pravidelné a systematické 
sledování, měla by správci nebo 
zpracovateli při sledování toho, zda je 
v rámci podniku dodržován soulad s tímto 
nařízením, asistovat další osoba. V rámci 
zjišťování toho, zda jsou zpracovávány 
údaje o velkém počtu subjektů údajů, by 
se neměly zohledňovat archivované údaje, 
pro něž platí omezení v tom smyslu, že 
k nim není možný běžný přístup, 
nepodléhají zpracování prováděnému 
správcem a nelze je již změnit. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, a zda tento úkol provádějí na plný 
úvazek, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo soukromým 
podnikem, který má alespoň 50 
zaměstnanců nebo zpracovává údaje více 
než 250 osob, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle. Za účelem 
zajištění nezávislosti inspektorů ochrany 
údajů by tito inspektoři měli při výkonu 
své činnosti požívat zvláštní ochrany před 
výpovědí a diskriminací a tato ochrana by 
měla být srovnatelná s vnitrostátními 
předpisy o ochraně zástupců 
zaměstnanců. Měli by být jmenováni 
pouze se souhlasem zástupců 
zaměstnanců podniku. Mimoto by 
inspektoři ochrany údajů měli mít 
možnost absolvovat další vzdělávání a 
kurzy na náklady správce nebo smluvního 
zpracovatele údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 564
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75



PE504.340v01-00 148/170 AM\926396CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem nebo se týká více než 249 
subjektů údajů ročně, nebo pokud hlavní 
činnosti podniku bez ohledu na jeho 
velikost zahrnují zpracovávání, jež 
vyžaduje pravidelné a systematické 
sledování, měla by správci nebo 
zpracovateli při sledování toho, zda je 
v rámci podniku dodržován soulad s tímto 
nařízením, asistovat další osoba. V rámci 
zjišťování, zda jsou zpracovávány údaje 
o velkém počtu subjektů údajů, by se 
neměly zohledňovat archivované údaje, 
pro něž platí omezení v tom smyslu, že 
k nim není možný běžný přístup, 
nepodléhají zpracování správcem a nelze 
je již změnit. Tito inspektoři ochrany 
údajů, bez ohledu na to, zda se jedná o 
zaměstnance správce a zda tento úkol 
provádějí na plný úvazek, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle. S cílem 
zajistit dodržování zásad ochrany 
soukromí již od návrhu a standardního 
nastavení ochrany soukromí je především 
třeba vést konzultace s inspektorem 
ochrany údajů již před navrhováním 
systémů automatizovaného zpracování 
osobních údajů, zadáváním zakázek, 
vývojem a vytvářením těchto systémů.

Or. hu

Odůvodnění

Definice „velkého soukromého podniku“ předpokládá, že takový podnik má více než 249 
zaměstnanců. Hraniční počet 500 by byl u individuálních případů příliš vysoký. V zájmu 
jednotnosti by limitem mělo být zpracování údajů pro více než 249 osob.

Pozměňovací návrh 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle. V zájmu 
zajištění jejich nezávislosti by měli 
inspektoři ochrany údajů požívat při 
výkonu svých povinností zvláštní ochrany 
před výpovědí a diskriminací, srovnatelné 
s tou, kterou požívají zástupci odborových 
organizací či sdružení pracujících podle 
vnitrostátních předpisů a praxe. 
Inspektoři ochrany údajů by měli být 
jmenováni se souhlasem zástupců daného 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 



PE504.340v01-00 150/170 AM\926396CS.doc

CS

toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

toho, zda je v rámci podniku dodržován 
soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba nebo organizace. Tito inspektoři 
nebo organizace dohlížející na ochranu 
údajů by měli plnit své povinnosti a úkoly 
nezávisle.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) Inspektor ochrany údajů by měl mít 
alespoň následující kvalifikace: rozsáhlé 
znalosti právních předpisů o ochraně 
údajů a jejich uplatňování, včetně 
technických a organizačních opatření 
a postupů; znalosti technických 
požadavků na zajištění ochrany soukromí 
již od návrhu, standardního nastavení 
ochrany soukromí a bezpečnosti údajů; 
znalosti v příslušné oblasti podle velikosti 
správce nebo zpracovatele a citlivosti 
údajů, jež mají být zpracovávány; 
schopnost provádět inspekce, vést 
konzultace, vypracovat dokumentaci 
a provádět analýzy logovacích souborů a 
kompletní znalosti úlohy a kompetencí 
zástupců zaměstnanců. Správce by měl 
inspektorovi ochrany údajů umožnit účast 
na pokročilé odborné přípravě, aby si 
inspektor mohl udržovat odborné znalosti 
požadované pro výkon svých povinností.

Or. hu

Odůvodnění

Schopnost spolupracovat nelze náležitě posoudit; jedná se spíše o otázku všeobecných 
povinností na pracovišti. Ovšem znalosti kompetencí zástupce zaměstnanců jsou při otázkách 
zpracování údajů klíčové.
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Pozměňovací návrh 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) Pokud je inspektor ochrany údajů 
zaměstnán správcem či zpracovatelem 
údajů a má-li být zaručena jeho 
nezávislost, je třeba, aby při výkonu svých 
povinností požíval zvláštní ochrany před 
výpovědí a diskriminací srovnatelnou s 
tou, kterou požívají podle vnitrostátních 
předpisů a praxe zástupci pracujících.
Měl by být jmenován se souhlasem 
zástupců daného podniku. Inspektor 
ochrany údajů by měl mít možnost 
absolvovat během své běžné pracovní doby 
pravidelná školení potřebná pro výkon 
jeho povinností, aniž by byla v důsledku 
toho krácena jeho mzda. Náklady na tato 
školení by měl nést zaměstnavatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Sdružení nebo jiné subjekty 
zastupující určité kategorie správců by 
měly být podněcovány k tomu, aby 
v souladu s tímto nařízením vypracovaly 
kodexy chování s cílem usnadnit účinné 
uplatňování tohoto nařízení, a to při 
zohlednění zvláštní povahy zpracování 
v některých oblastech.

(76) Sdružení nebo jiné subjekty 
zastupující určité kategorie správců by 
měly být se souhlasem zástupců 
zaměstnanců podniku podněcovány k 
tomu, aby v souladu s tímto nařízením 
vypracovaly kodexy chování s cílem 
usnadnit účinné uplatňování tohoto 
nařízení, a to při zohlednění zvláštní 
povahy zpracování v některých oblastech.
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Or. de

Pozměňovací návrh 570
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů a 
služeb.

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, měly 
by orgány dozoru udělovat těm správcům 
a zpracovatelům, kteří toto nařízení 
náležitě uplatňují, stejnou 
standardizovanou známku dokládající 
ochranu údajů – „Evropskou pečeť 
ochrany údajů“. Při certifikaci správců by 
orgány dozoru měly uplatňovat stejné 
normy, ale o poplatcích za certifikaci by 
se měly rozhodovat samostatně. Evropská 
pečeť ochrany údajů by měla vytvořit 
důvěru u subjektů údajů a právní jistotu 
pro správce a zároveň by měla sloužit k 
„exportu“ evropských norem pro ochranu 
údajů tím, že mimoevropským 
společnostem umožní snazší vstup na 
evropské trhy, pokud budou certifikovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů a 

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a 
standardizovaných známek dokládajících 
ochranu údajů, aby subjekty údajů mohly 
rychle zhodnotit úroveň ochrany údajů u 
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služeb. příslušných produktů a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů a 
služeb.

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů a 
služeb. Na základě certifikačního řízení by 
certifikované podniky byly klasifikovány s 
ohledem na to, zda v zájmu zajištění 
ochrany práv subjektu údajů poskytují 
dostatečné záruky ochrany údajů, pokud 
jde o uplatňování náležitých technicko-
bezpečnostních a organizačních opatření 
a postupů podle požadavků tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, měly 
by orgány dozoru udělovat těm správcům 
a zpracovatelům, kteří toto nařízení 
náležitě uplatňují, stejnou 
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údajů mohly rychle zhodnotit úroveň
ochrany údajů u příslušných produktů a 
služeb.

standardizovanou známku dokládající
ochranu údajů – „Evropskou pečeť
ochrany údajů“. Při certifikaci správců by 
měly orgány dozoru uplatňovat stejné 
normy, poplatek za certifikaci by měl být 
ve všech členských státech stejný a jeho 
výši by měla stanovit Evropská rada pro 
ochranu údajů. Evropská pečeť ochrany 
údajů by měla vytvořit důvěru u subjektů 
údajů a právní jistotu pro správce a 
zároveň by měla sloužit k „exportu“ 
evropských norem pro ochranu údajů tím, 
že mimoevropským společnostem umožní 
snazší vstup na evropské trhy, pokud 
budou certifikovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77a) V zájmu zvýšení účinnosti 
vzájemného uznávání osvědčení o 
uchovávání údajů o zdravotním stavu a v 
zájmu zavedení evropského mechanismu 
pro vydávání osvědčení by Evropská rada 
pro ochranu údajů měla ve spolupráci s 
vnitrostátními orgány dozoru vypracovat 
pokyny a doporučení pro harmonizaci 
vnitrostátních systémů vydávání osvědčení 
o uchovávání údajů o zdravotním stavu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 575
Manfred Weber
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78a) Pokud jde o územní působnost 
tohoto nařízení a má-li být zaručena 
účinná ochrana osobních údajů, je 
nezbytné, aby se nařízení uplatňovalo i na 
zpracovávání, uchovávání a používání 
údajů pocházejících z Evropy v třetích 
zemích.

Or. de

Odůvodnění

Zpracovatelé údajů by neměli mít možnost najít způsoby, jak obcházet předpisy v třetích 
zemích, v nichž ochrana údajů není tak přísná nebo v nich existují různé stupně této ochrany. 
Evropské údaje musí na celém světě podléhat evropským normám ochrany údajů. Je to mimo 
jiné nutné i s ohledem na konkurenceschopnost Evropy.

Pozměňovací návrh 576
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a 
třetími zeměmi o předávání osobních údajů 
včetně vhodných záruk pro subjekty údajů.

(79) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a 
třetími zeměmi o předávání osobních údajů 
včetně vhodných záruk pro subjekty údajů, 
které zajistí stejnou úroveň ochrany 
základních práv občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Komise může s účinkem pro celou (80) Komise může s účinkem pro celou 
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Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, a 
tímto způsobem ve vztahu k třetím zemím 
nebo mezinárodním organizacím, které 
jsou považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení.

Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území v dané třetí zemi nebo určitá 
mezinárodní organizace zajišťují vhodnou 
úroveň ochrany údajů, a tímto způsobem 
ve vztahu k třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím, které jsou 
považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení. Komise 
může rovněž rozhodnout o zrušení 
takového rozhodnutí, pokud tuto 
skutečnost třetí zemi oznámila a plně 
odůvodnila.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) V případě absence rozhodnutí o 
přiměřenosti by správce nebo zpracovatel 
měl k odstranění nedostatků v oblasti 
ochrany údajů ve třetí zemí přijmout 
vhodné záruky pro ochranu subjektu údajů. 
Tyto vhodné záruky mohou spočívat 
ve využívání závazných podnikových 
pravidel, standardních doložek o ochraně 
údajů přijatých Komisí, standardních 
doložek o ochraně údajů přijatých orgánem 
dozoru nebo smluvních doložek 
schválených orgánem dozoru nebo jiných 
vhodných a přiměřených opatření 
opodstatněných na základě všech 
okolností spojených s předáváním údajů 
nebo řady údajů, které byly schváleny 
orgánem dozoru.

(83) V případě absence rozhodnutí o 
přiměřenosti by správce nebo zpracovatel 
měl k odstranění nedostatků v oblasti 
ochrany údajů ve třetí zemí přijmout 
vhodné záruky pro ochranu subjektu údajů. 
Tyto vhodné záruky mohou spočívat 
ve využívání závazných podnikových 
pravidel, standardních doložek o ochraně 
údajů přijatých Komisí, standardních 
doložek o ochraně údajů přijatých orgánem 
dozoru nebo smluvních doložek 
schválených orgánem.  Tyto přiměřené 
záruky by měly podpořit dodržování práv 
subjektů ve stejné míře, jak se tomu děje 
při zpracovávání údajů uvnitř EU, 
zejména pokud jde o omezení účelu, právo 
na přístup, opravu, provedení výmazu a 
vyplacení náhrady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Skutečnost, že správci a zpracovatelé 
mohou používat standardní doložky o 
ochraně údajů přijaté Komisí nebo 
orgánem dozoru, by neměla správcům a 
zpracovatelům bránit v tom, aby zahrnuli 
standardní doložky o ochraně údajů i do 
rozsáhlejších smluv nebo doplnili jiné 
doložky, pokud tyto nejsou v přímém či 
nepřímém rozporu se standardními 
smluvními doložkami přijatými Komisí 
nebo orgánem dozoru nebo pokud 
neomezují práva a svobody subjektů údajů.

(84) Skutečnost, že správci a zpracovatelé 
mohou používat standardní doložky o 
ochraně údajů přijaté Komisí nebo 
orgánem dozoru, by neměla správcům a 
zpracovatelům bránit v tom, aby zahrnuli 
standardní doložky o ochraně údajů i do 
rozsáhlejších smluv nebo doplnili jiné 
doložky, pokud tyto nejsou v přímém či 
nepřímém rozporu se standardními 
smluvními doložkami přijatými Komisí 
nebo orgánem dozoru nebo pokud 
neomezují práva a svobody subjektů údajů. 
V některých situacích může být vhodné 
povzbudit správce nebo zpracovatele 
k tomu, aby poskytli ještě větší záruky 
prostřednictvím dodatečných smluvních 
závazků, které doplní standardní doložky 
o ochraně údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Skupina podniků by měla mít možnost 
pro své mezinárodní předávání údajů 
z Unie organizacím ve stejné skupině 
podniků využívat schválená závazná 
podniková pravidla, pokud tato pravidla 

(85) Skupina podniků by měla mít možnost 
pro své mezinárodní předávání údajů 
z Unie organizacím ve stejné skupině 
podniků využívat schválená závazná 
podniková pravidla, pokud tato pravidla 
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obsahují základní zásady a vymahatelná 
práva pro zajištění vhodných záruk pro 
předávání nebo kategorie předávání 
osobních údajů.

obsahují všechny základní zásady a 
vymahatelná práva pro zajištění vhodných 
záruk pro předávání nebo kategorie 
předávání osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86) Měla by být stanovena možnost 
předávat údaje za určitých okolností, 
pokud subjekt údajů dal svůj souhlas, 
pokud je předávání nezbytné v souvislosti 
se smlouvou anebo s uplatňováním 
právního nároku, pokud je to nutné z 
důvodů důležitého veřejného zájmu 
stanoveného právem Unie nebo členského 
státu nebo pokud je předávání prováděno 
z rejstříku zřízeného ze zákona, 
přístupného veřejnosti nebo osobám 
s oprávněným zájmem. V tomto případě by 
se takové předání nemělo týkat všech údajů 
ani celých kategorií údajů obsažených 
v tomto rejstříku, a pokud má být rejstřík 
přístupný osobám s oprávněným zájmem, 
mělo by být předání uskutečněno pouze na 
žádost těchto osob nebo pokud jsou tyto 
osoby jejich příjemci.

(86) Měla by být stanovena možnost 
předávat údaje za určitých okolností, 
pokud subjekt údajů dal svůj souhlas, 
pokud je předávání nezbytné v souvislosti 
se smlouvou anebo s uplatňováním 
právního nároku, pokud je to nutné z 
důvodů důležitého veřejného zájmu 
stanoveného právem Unie nebo členského 
státu nebo pokud je předávání prováděno 
z rejstříku zřízeného ze zákona, 
přístupného veřejnosti nebo osobám 
s oprávněným zájmem. V tomto případě by 
se takové předání nemělo týkat všech údajů 
ani celých kategorií údajů obsažených 
v tomto rejstříku, a pokud má být rejstřík 
přístupný osobám s oprávněným zájmem, 
mělo by být předání uskutečněno pouze na 
žádost těchto osob nebo pokud jsou tyto 
osoby jejich příjemci, přičemž je třeba 
najít rovnováhu mezi nutností dodržovat 
základní práva na straně jedné a zájmy 
subjektu údajů na straně druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů.

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů. Předávání osobních údajů 
z důvodu tak důležitého, jako je veřejný 
zájem, by se mělo uskutečňovat jen 
příležitostně. V každém případě je třeba 
provést pečlivé posouzení veškerých 
okolností, za nichž k předání údajů dojde.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů.

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení, subjekty odpovědnými za boj 
proti podvodům ve sportu nebo 
příslušnými orgány pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
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činů.

Or. en

Odůvodnění

Boj proti podvodům ve sportu, jako je manipulace s výsledky zápasů či doping, je významným 
veřejným zájmem, který vyžaduje koordinované mezinárodní zásahy všech odpovědných 
subjektů včetně veřejných donucovacích orgánů a sportovních organizací.

Pozměňovací návrh 584
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů.

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, mezi něž by mělo patřit 
mezinárodní předávání údajů, kdy jsou na 
základě mezinárodních dohod či ujednání 
předávány údaje orgánům třetích zemí, 
jako například orgánům příslušným pro 
hospodářskou soutěž, daňovým či celním 
správám, orgánům finančního dohledu,
předávání údajů mezi útvary příslušnými v 
oblasti sociálního zabezpečení či subjekty 
odpovědnými za boj proti podvodům ve 
sportu nebo předávání údajů příslušným 
orgánům pro prevenci, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů.
Předávání osobních údajů z důvodu tak 
důležitého, jako je veřejný zájem, by se 
mělo uskutečňovat jen příležitostně. 
V každém případě je třeba provést pečlivé 
posouzení veškerých okolností, za nichž k 
předání údajů dojde.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE. Stejně jako v pozměňovacím návrhu k čl. 45 odst. 5 je 
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cílem navrhované změny upřesnit znění bodu odůvodnění, a odstranit tak právní nejistotu, 
která by mohla vzniknout v případě povolení mezinárodního předávání údajů mezi 
regulačními orgány „k ochraně důležitého veřejného zájmu“.

Pozměňovací návrh 585
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů.

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými veřejnými 
orgány pro prevenci, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
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zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů.

zabezpečení, mezi orgány odpovědnými za 
boj proti manipulaci s výsledky zápasů a 
proti podvodům ve sportu nebo 
příslušnými orgány pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného 
předání údajů. Při zpracování údajů pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu by měla být 
zohledněna oprávněná očekávání 
společnosti ohledně zvyšování znalostí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného předání 
údajů. Při zpracování údajů pro účely 

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného předání 
údajů. To by se mohlo týkat například 
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historiografického, statistického a
vědeckého výzkumu by měla být 
zohledněna oprávněná očekávání 
společnosti ohledně zvyšování znalostí.

případů, kdy jsou údaje zpracovávány pro 
účely historiografického, statistického či
vědeckého výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného 
předání údajů. Při zpracování údajů pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu by měla být 
zohledněna oprávněná očekávání 
společnosti ohledně zvyšování znalostí.

(88) Při předání pro účely zpracování 
údajů pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu by 
měla být zohledněna oprávněná očekávání 
společnosti ohledně zvyšování znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného předání 
údajů. Při zpracování údajů pro účely
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu by měla být 

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného předání 
údajů. Při zpracování údajů pro
historiografické, statistické a vědecké
účely by měla být zohledněna oprávněná 
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zohledněna oprávněná očekávání 
společnosti ohledně zvyšování znalostí.

očekávání společnosti ohledně zvyšování 
znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je zaručeno, že jakmile jsou 
údaje předány, subjekty údajů i nadále 
požívají základních práv a záruk platných 
při zpracování jejich údajů v Unii.

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je zaručeno, že jakmile jsou 
údaje předány, subjekty údajů i nadále 
požívají základních práv a záruk platných 
při zpracování jejich údajů v Unii v tom 
smyslu, že se zpracování údajů neprovádí 
masově, opakovaně ani strukturovaně.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je zaručeno, že jakmile jsou 
údaje předány, subjekty údajů i nadále 
požívají základních práv a záruk platných 
při zpracování jejich údajů v Unii.

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je právně závazným 
způsobem zaručeno, že jakmile jsou údaje 
předány, subjekty údajů i nadále požívají 
základních práv a záruk platných při 
zpracování jejich údajů v Unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 593
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí může znamenat porušení 
mezinárodního práva a narušovat ochranu 
fyzických osob zaručenou v Unii tímto 
nařízením. . Předávání údajů by mělo být 
přípustné jen tehdy, jsou-li splněny 
podmínky předávání údajů do třetích zemí 
stanovené v tomto nařízení. Tak tomu 
může být například v případě, kdy je 
sdělení údajů nezbytné z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, jenž je uznán 
v právu Unie nebo v právu členského 
státu, kterému správce podléhá. 
Podmínky, za jakých se jedná o důvod 
důležitého veřejného zájmu, by měla 
Komise blíže vymezit v aktu v přenesené 
pravomoci.

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí může znamenat porušení 
mezinárodního práva a narušovat ochranu 
fyzických osob zaručenou v Unii tímto 
nařízením. Předávání údajů by mělo být 
přípustné jen tehdy, jsou-li splněny 
podmínky předávání údajů do třetích zemí 
stanovené v tomto nařízení. Komise by 
měla zajistit, že bude uplatňováno vždy 
právo EU, pokud se správce či zpracovatel 
ocitne v situaci, kdy se unijní předpisy a 
předpisy třetí země nebudou shodovat. 
Komise by měla správci a zpracovateli 
poskytovat pokyny a pomoc a měla by 
usilovat o to, aby se příslušný právní 
konflikt se třetí zemí vyřešil.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí může znamenat porušení 
mezinárodního práva a narušovat ochranu 
fyzických osob zaručenou v Unii tímto 
nařízením. . Předávání údajů by mělo být 
přípustné jen tehdy, jsou-li splněny 
podmínky předávání údajů do třetích zemí 
stanovené v tomto nařízení. Tak tomu 
může být například v případě, kdy je 
sdělení údajů nezbytné z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, jenž je uznán 
v právu Unie nebo v právu členského státu, 
kterému správce podléhá. Podmínky, za 
jakých se jedná o důvod důležitého 
veřejného zájmu, by měla Komise blíže 
vymezit v aktu v přenesené pravomoci.

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí by mělo být standardně 
považováno za porušení mezinárodního 
práva a může narušovat ochranu fyzických 
osob zaručenou v Unii tímto nařízením. 
Předávání údajů by mělo být přípustné jen 
tehdy, jsou-li splněny podmínky předávání 
údajů do třetích zemí stanovené v tomto 
nařízení. Tak tomu může být například 
v případě, kdy je sdělení údajů nezbytné 
z důvodu důležitého veřejného zájmu, jenž 
je uznán v právu Unie nebo v právu 
členského státu, kterému správce podléhá. 
Podmínky, za jakých se jedná o důvod 
důležitého veřejného zájmu, by měla 
Komise blíže vymezit v aktu v přenesené 
pravomoci. Existence právních předpisů, 
které by, byť jen teoreticky, umožňovaly 
přístup k osobním údajům evropských 
občanů ze třetí země, by se měla 
považovat, sama o sobě a bez ohledu na 
to, zda jsou dané předpisy uplatňovány, za 
důvod k tomu, aby systém, který tato země 
používá pro ochranu údajů, přestal být 
považován za přiměřený a aby s ní byla 
zrušena jakákoli dvoustranná ujednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by být k 
dohledu nad činnostmi prováděnými 
správcem či zpracovatelem v celé Unii a 
k přijímání souvisejících rozhodnutí 
příslušný jen jediný orgán dozoru, aby se 
zlepšilo jednotné uplatňování předpisů, 
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců a 
zpracovatelů.

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů ve více členských státech, měl by být 
k dohledu nad činnostmi prováděnými 
správcem či zpracovatelem v celé Unii a k 
přijímání souvisejících rozhodnutí 
příslušný jen jediný orgán dozoru, aby se 
zlepšilo jednotné uplatňování předpisů, 
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců a 
zpracovatelů.

Or. en

Odůvodnění

Zásada jediného kontaktního místa by se měla důsledně uplatňovat na správce usazené v EU i 
mimo EU spadající do působnosti právních předpisů.

Pozměňovací návrh 596
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by být k 
dohledu nad činnostmi prováděnými 
správcem či zpracovatelem v celé Unii a
k přijímání souvisejících rozhodnutí
příslušný jen jediný orgán dozoru, aby se 
zlepšilo jednotné uplatňování předpisů, 
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců a 
zpracovatelů.

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by být 
jediným kontaktním místem pro správce či 
zpracovatele v celé Unii, v jehož rámci se 
budou přijímat související rozhodnutí, jen 
jediný orgán dozoru, aby se zlepšilo 
jednotné uplatňování předpisů, poskytla 
právní jistota a snížila administrativní zátěž 
těchto správců a zpracovatelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(97a) V případě podezření na porušení 
předpisů podnikem v jiném členském státě 
by měly mít dotčené osoby (např. 
spotřebitelé či zaměstnanci) možnost 
podat stížnost u orgánu pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Bylo-li v jiném 
členském státě na základě téže stížnosti již 
zahájeno řízení, další orgán pro ochranu 
údajů, který obdržel stížnost, může toto 
řízení dočasně pozastavit. Orgán pro 
ochranu údajů, který nese za toto řízení 
odpovědnost, musí svou činnost 
koordinovat s činností ostatních 
příslušných orgánů. Existují-li mezi 
dotčenými orgány spory ohledně právních 
otázek, musí být záležitost postoupena 
Soudnímu dvoru EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 598
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(97a) Má-li subjekt údajů stížnosti či 
námitky, měl by mít v každém případě 
možnost obrátit se na orgán dozoru ve 
svém členském státě, který by měl být 
schopen navrhnout – vyžaduje-li to rozsah 
případu – koordinovanou reakci, do níž by 
bylo pod vedením vedoucího orgánu 
zapojeno několik orgánů dozoru. Vedoucí 
orgán dozoru by měl přijmout rozhodnutí, 
které by měly realizovat všechny 
zúčastněné orgány dozoru.  Veškeré 
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neshody mezi jednotlivými orgány dozoru 
by měla řešit Evropská rada pro ochranu 
údajů.

Or. es

Odůvodnění

Tímto se navrhuje zavedení mechanismu rozhodování orgánů dozoru, který by byl využíván ve 
všech záležitostech vyplývajících ze stížností, jež občané podávají ve svých členských státech. 
V případech potřeby může reakci koordinovat vedoucí orgán a neshody by měla řešit 
Evropská rada pro ochranu údajů. Umožní se tak praktické zavedení systému pro případy 
vyplývající ze stížností subjektů údajů.

Pozměňovací návrh 599
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98) Příslušný orgán, který převezme 
úkoly jediného kontaktního místa, by měl 
být orgán dozoru toho členského státu, 
v němž má správce nebo zpracovatel 
hlavní provozovnu.

(98) Hlavní orgán, který převezme úkoly 
jediného kontaktního místa, by měl být 
orgán dozoru toho členského státu, v němž 
má správce nebo zpracovatel hlavní 
provozovnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98) Příslušný orgán, který převezme úkoly 
jediného kontaktního místa, by měl být 
orgán dozoru toho členského státu, v němž 
má správce nebo zpracovatel hlavní 
provozovnu.

(98) Příslušný orgán, který převezme úkoly 
jediného kontaktního místa, by měl být 
orgán dozoru toho členského státu, v němž 
má správce nebo zpracovatel hlavní 
provozovnu. V případě nejistoty ohledně 
toho, která provozovna je hlavní, se hlavní 
provozovna správce nebo zpracovatele 
určí na základě mechanismu jednotnosti 
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na žádost orgánu dozoru. 

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Kinga Gál

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(99) Ačkoli se toto nařízení vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly 
by být orgány dozoru příslušné k dozoru 
nad zpracováním osobních údajů, pokud 
soudy jednají v rámci svých soudních 
pravomocí, aby byla zachována 
nezávislost soudců při výkonu jejich 
soudních úkolů. Tato výjimka by však 
měla být striktně omezena na čistě soudní 
činnosti v soudních řízeních a neměla by 
se vztahovat na jiné činnosti, do kterých 
mohou být soudci v souladu 
s vnitrostátním právem zapojeni.

vypouští se

Or. hu


