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Pozměňovací návrh 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je nezbytné pro účely 
zajištění schopnosti sítě nebo 
informačního systému odolávat na 
určitém stupni spolehlivosti náhodným 
událostem či neoprávněným nebo 
svévolným zásahům, které narušují 
dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost 
ukládaných nebo předávaných údajů, a 
související služby poskytované nebo 
přístupné prostřednictvím těchto sítí a 
systémů;

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost údajů musí být pokládána ze základní prvek ochrany údajů. Zpracování údajů je 
proto třeba považovat za zákonné, je-li nezbytné z hlediska bezpečnosti údajů.

Pozměňovací návrh 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracovávání se omezuje na 
pseudonymizované údaje a příjemce 
služby má právo vznést námitku v souladu 
s čl. 19 odst. 3;

Or. en
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Pozměňovací návrh 888
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je nezbytné v zájmu 
zajištění dostupnosti, spolehlivosti, 
důvěrnosti a bezpečnosti informací a 
komunikačních systémů, zejména je-li to 
nezbytné pro splnění povinností správce 
vyplývajících ze zákona či smlouvy nebo 
daných vnitřními politikami, které jsou na 
plnění těchto povinností zaměřeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je nezbytné v důsledku 
vnitrostátních postupů, které byly 
stanoveny pro sociální partnery, pokud 
jde o kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) údaje jsou shromažďovány 
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z veřejných rejstříků, seznamů nebo 
dokumentů přístupných všem;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska IMCO.

Pozměňovací návrh 891
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je nezbytné v zájmu veřejné 
bezpečnosti, sociální ochrany, bezpečnosti 
nebo zdraví jednotlivců v souladu se 
základními právy a svobodami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování údajů je prováděno pouze v 
míře zcela nezbytné pro účely zajištění 
bezpečnosti sítě a informací, tj. schopnosti 
sítě nebo informačního systému odolávat 
na určitém stupni spolehlivosti náhodným 
událostem či neoprávněným nebo 
svévolným zásahům, které narušují 
dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost 
ukládaných nebo předávaných údajů, a 
související služby poskytované nebo 
přístupné prostřednictvím těchto sítí a 
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systémů;

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost informací vyžaduje zpracování některých informací za účelem ochrany osobních 
údajů. Podle definice by měly být všechny údaje považovány za osobní, bezpečnost informací 
je nezbytné označit za oprávněný zájem, který ospravedlňuje zpracování některých údajů a 
který se použije horizontálně na celé nařízení. Bezpečnost informací je jedním ze základních 
prvků, od nichž se odvíjejí povinnosti správce údajů (články 30 a 31), a v bodě odůvodnění 39 
je uznávána rovněž jako oprávněný zájem. 

Pozměňovací návrh 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je nezbytné v souvislosti se 
zaměstnáním, zejména pro účely 
přijímacího řízení, plnění pracovní 
smlouvy, včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou, řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti při práci, ale 
také pro účely individuálního i 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním, pro 
účely ukončení pracovního poměru a také 
pro účely vstupu do systémů zpracování 
údajů či aktualizace, zdokonalení a 
upravení těchto systémů, včetně 
technických bezpečnostních systémů 
určených na ochranu údajů zaměstnanců 
před neoprávněným přístupem třetích 
stran, a tedy i před transformací údajů, 
viry a škodlivým softwarem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 894
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zpracování je nutné za účelem 
odhalování a prevence podvodů na 
základě platných finančních nařízení 
nebo zavedených předepsaných postupů v 
daném odvětví či daných profesních 
orgánů;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska IMCO.

Pozměňovací návrh 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) údaje jsou shromažďovány 
z veřejných rejstříků, seznamů nebo 
dokumentů přístupných všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zpracování je nezbytné pro stanovení, 
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výkon nebo obhajobu právních nároků;

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) zpracování je nezbytné pro účely 
pseudonymizace a anonymizace osobních 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) zpracování se omezuje na 
pseudonymizované údaje, přičemž subjekt 
údajů je náležitě chráněn a příjemce 
služby má právo vznést námitku v souladu 
s čl. 19 odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) zpracování je nezbytné pro účely 
zajištění schopnosti sítě nebo 
informačního systému odolávat na 
určitém stupni spolehlivosti náhodným 
událostem či neoprávněným nebo 
svévolným zásahům, které narušují 
dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost 
ukládaných nebo předávaných údajů, a 
související služby poskytované nebo 
přístupné prostřednictvím těchto sítí a 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) zpracování je nezbytné pro účely 
anonymizace a pseudonymizace osobních 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) zpracování je nezbytné pro oprávněné 
interní účely skupin podniků, přičemž 
zájmy subjektů údajů musí být náležitě 
upraveny interními ustanoveními o 
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ochraně údajů nebo rovnocenným 
kodexem chování, jak je uvedeno v článku 
38c;

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská rada pro ochranu údajů 
přesně stanoví, kdy je zpracování 
ospravedlněno uskutečňováním 
oprávněných zájmů správce, jak je 
uvedeno v odstavci 1, a kdy nad 
oprávněným zájmem správce převažují 
zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Neexistuje-li žádný z právních důvodů 
pro zpracování osobních údajů uvedených 
v odstavci 1, je zpracování osobních údajů 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
je nezbytné pro uskutečnění oprávněných 
zájmů správce, za podmínky, že tyto zájmy 
nepřevažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů 
vyžadujícími ochranu osobních údajů. V 
takovém případě správce údajů výslovně 
informuje každý jednotlivý subjekt údajů 
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o zpracování údajů v souladu s čl. 14 odst. 
1. Správce rovněž sdělí důvody, na jejichž 
základě se domnívá, že jeho zájmy 
převažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů. Tento 
odstavec se netýká zpracování 
prováděného orgány veřejné moci při 
plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Tento PN nahrazuje PN 100 předložený zpravodajem a upřesňuje se v něm, že informování o 
zpracování údajů na základě oprávněného zájmu musí probíhat společně s podáváním 
obecných informací subjektu údajů, aby se zabránilo tomu, že jak správce, tak subjekt údajů 
budou zatěžováni oddělenými zprávami.

Pozměňovací návrh 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zpracování pseudonymizovaných 
údajů je zákonné.

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění požadavků zákonnosti v zájmu podpory zpracovávání pseudonymizovaných 
údajů.

Pozměňovací návrh 905
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zpracování osobních údajů pro 
zvláštní účely může být založeno na 
oprávněných zájmech správce pouze 
tehdy, neexistuje-li žádný z právních 
důvodů pro zpracování osobních údajů 
uvedených v odstavci 1. V takovém 
případě správce údajů výslovně informuje 
každý jednotlivý subjekt údajů 
o zpracování údajů. Správce sdělí důvody, 
na jejichž základě se domnívá, že jeho 
zájmy převažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tento odstavec se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za převládající oprávněné zájmy, které 
převažují nad zájmy subjektů údajů, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. f), se obecně 
považují:
a) ochrana základních práv správce;
b) ochrana základních práv třetích stran v 
případě, že správce je ze zákona povinen 
chránit jejich práva;
c) stanovení, výkon a obhajoba zákonných 
práv;
d) uplatňování svobody projevu v mezích 
určených článkem 80;
e) historiografický, statistický a vědecký 
výzkum v mezích určených článkem 83.
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Or. en

Odůvodnění

Seznam operací zpracovávání údajů, jejichž zájmy převažují nad zájmy subjektů údajů, na 
základě platných předpisů v členských státech.

Pozměňovací návrh 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Oprávněné zájmy správce uvedené 
v odst. 1 písm. f) mohou převážit nad 
zájmem nebo základními právy a 
svobodami subjektu údajů pouze tehdy, 
jestliže:
a) ke zpracování osobních údajů dochází 
v rámci výkonu práva na svobodu projevu, 
svobodu sdělovacích prostředků 
a svobodu umění v mezích práva Unie 
nebo členského státu;
b) zpracování osobních údajů je nezbytné 
k vymáhání právních nároků správce 
údajů nebo třetí strany, jejímž jménem 
správce údajů jedná, ve vztahu ke 
konkrétnímu identifikovanému subjektu 
údajů a je tomuto vymáhání přiměřené 
nebo je nezbytné v zájmu prevence či 
omezení škod, které správci údajů 
způsobil subjekt údajů, za předpokladu, že 
tyto právní nároky nejsou zjevně 
nepřiměřené;
c) ke zpracování osobních údajů dochází 
v rámci profesních vztahů mezi podniky a 
údaje byly od subjektu údajů získány 
k tomuto účelu, přičemž zpracování musí 
být omezeno na oblast profesních vztahů 
mezi podniky, v rámci nichž byly údaje 
původně shromážděny;
d) zpracování osobních údajů je nezbytné 
pro registrovaná nezisková sdružení, 
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nadace a charitativní organizace, které 
v souladu s právem Unie či členského 
státu jednají ve veřejném zájmu výhradně 
za účelem vybírání darů.

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Oprávněné zájmy správce uvedené 
v odstavci 1a zpravidla převažují nad 
zájmem nebo základními právy a 
svobodami subjektu údajů, jestliže 
například:
a) ke zpracování osobních údajů dochází 
v rámci výkonu práva na svobodu projevu, 
svobodu sdělovacích prostředků 
a svobodu umění v mezích práva Unie 
nebo členského státu;
b) zpracování osobních údajů je nezbytné 
k vymáhání právních nároků správce 
údajů nebo třetí strany, jejímž jménem 
správce údajů jedná, ve vztahu ke 
konkrétnímu identifikovanému subjektu 
údajů nebo je nezbytné v zájmu prevence 
či omezení škod, které správci údajů 
způsobil subjekt údajů;
c) subjekt údajů poskytl osobní údaje 
správci údajů z právního důvodu 
uvedeného v odst. 1 písm. b) a osobní 
údaje jsou využívány pro účely přímého 
marketingu jeho vlastních a podobných 
produktů a služeb a nejsou předávány 
dále a správce údajů je ve vztahu 
k subjektu údajů jasně identifikován;
d) ke zpracování osobních údajů dochází 
v rámci profesních vztahů mezi podniky 
a údaje byly od subjektu údajů získány 
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k tomuto účelu;
e) zpracování osobních údajů je nezbytné 
pro registrovaná nezisková sdružení, 
nadace a charitativní organizace, které 
v souladu s právem Unie či členského 
státu jednají ve veřejném zájmu výhradně 
za účelem vybírání darů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňuje návětí PN 101 předloženého zpravodajem s cílem upřesnit pomocí výrazu 
„například“, že seznam není vyčerpávající.

Pozměňovací návrh 909
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Za oprávněné jsou považovány 
následující zájmy správce:
a) zpracování osobních údajů je nezbytné 
pro prevenci či omezení škod způsobených 
správci nebo, ve výjimečných případech, 
třetí straně;
b) subjekt údajů poskytl osobní údaje 
správci údajů z právního důvodu 
uvedeného v odst. 1 písm. b), osobní údaje 
jsou využívány pro účely přímého 
marketingu jeho vlastních a podobných 
produktů a služeb a nejsou předávány 
dále a správce údajů je ve vztahu 
k subjektu údajů jasně identifikován.

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Za převládající oprávněné zájmy, které 
převažují nad zájmy subjektů údajů, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. f), se obecně 
nepovažují:
a) vyhodnocení úvěruschopnosti;
b) přímý marketing;
c) zpracování výhradně za účelem dalšího 
finančního zisku v rámci smluvního 
vztahu;
d) zpracování, které nemůže subjekt údajů 
důvodně očekávat nebo které je značně 
znevýhodňující.

Or. en

Odůvodnění

Ilustrativní seznam operací zpracování, které nepředstavují „převládající oprávněné zájmy“, 
ale které mohou být umožněny na základě jiné skutečnosti (např. získáním souhlasu nebo 
smluvně).

Pozměňovací návrh 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zájem nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů uvedené v odst. 1 písm. f) 
zpravidla převažují nad oprávněným 
zájmem správce, jestliže:

a) zpracování údajů může představovat 
závažné riziko, že subjektu údajů bude 
způsobena škoda;

b) jsou zpracovávány zvláštní kategorie 
údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, lokalizační 
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údaje či biometrické údaje;
c) osobní údaje jsou zpracovávány v rámci 
profilování;
d) osobní údaje jsou zpřístupněny 
velkému počtu osob nebo je zpracováván 
velký objem osobních údajů o subjektu 
údajů nebo jsou tyto údaje propojovány 
nebo spojovány s jinými údaji;
e) zpracování osobních údajů se může 
nepříznivě dotknout subjektu údajů, 
zejména může-li vést k pomluvě nebo 
diskriminaci; nebo
f) subjektem údajů je dítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Má-li správce nebo jeho zástupce v 
úmyslu zpracovávat osobní údaje na 
základě čl. 6 odst. 1 písm. f), oznámí to 
orgánu dozoru uvedenému v kapitole VI 
ještě předtím, než toto zpracování zahájí.

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Zájem nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů uvedené v odstavci 1a 
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zpravidla převažují nad oprávněným 
zájmem správce, jestliže například:
a) zpracování údajů představuje závažné 
riziko, že subjektu údajů budou způsobeny 
škody;
b) jsou zpracovávány zvláštní kategorie 
údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, lokalizační 
údaje či biometrické údaje;
c) subjekt údajů může na základě 
souvislostí zpracování údajů odůvodněně 
očekávat, že jeho osobní údaje budou 
zpracovávány pouze pro konkrétní účel 
nebo se s nimi bude zacházet důvěrně, 
pokud nebyl každý dotčený subjekt údajů 
zvlášť výslovně upozorněn, že jeho osobní 
údaje budou využívány k účelům jiným, 
než je poskytování služby;
d) osobní údaje jsou zpracovávány 
v rámci profilování;
e) osobní údaje jsou zpřístupněny velkému 
počtu osob nebo je zpracováván velký 
objem osobních údajů o subjektu údajů 
nebo jsou tyto údaje spojovány s jinými 
údaji;
f) zpracování osobních údajů se může 
nepříznivě dotknout subjektu údajů, 
zejména může-li vést k pomluvě nebo 
diskriminaci; nebo
g) subjektem údajů je dítě.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňuje návětí PN 102 předloženého zpravodajem s cílem upřesnit pomocí výrazu 
„například“, že seznam není vyčerpávající.

Pozměňovací návrh 914
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Každý oprávněný zájem správce musí 
být porovnán se zájmem a základními 
právy a svobodami subjektu údajů. Má se 
za to, že tento zájem a základní práva 
převažují nad oprávněným zájmem 
správce, jestliže:
a) zpracování údajů představuje závažné 
riziko, že subjektu údajů budou způsobeny 
škody;
b) zpracování vede k závažnému riziku, že 
bude porušeno jakékoli ze základních 
práv dotčeného subjektu údajů uvedených 
v Listině základních práv Evropské unie;
c) zpracování se týká lokalizačních nebo 
biometrických údajů;
d) zpracování se týká osobních údajů, 
které byly získány profilováním subjektu 
údajů;
e) existuje značné riziko, že by byly 
zpracovávány osobní údaje, aniž by pro to 
byl právní důvod, zejména jsou-li osobní 
údaje zpřístupněny velkému počtu osob 
nebo je-li zpracováván velký objem 
osobních údajů o subjektu údajů nebo 
jsou tyto údaje spojovány s jinými údaji; 
nebo
f) subjektem údajů je dítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Zpracování je nezbytné v důsledku 
vnitrostátních postupů, které byly 
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stanoveny pro sociální partnery, pokud 
jde o kolektivní smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu je zákonné, pokud 
jsou splněny podmínky a záruky uvedené 
v článku 83.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do článku 6 odst. 1 písm. c). Článek je změněn v souladu se zásadou zohledňování 
okolností a rizika podle článků 5a a 5b (nových).

Pozměňovací návrh 917
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu je zákonné, pokud 
jsou splněny podmínky a záruky uvedené 
v článku 83.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Přesunuto do čl. 6. odst. 1a písm. e) (nové).

Pozměňovací návrh 918
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu je zákonné, pokud 
jsou splněny podmínky a záruky uvedené 
v článku 83.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu je zákonné, pokud 
jsou splněny podmínky a záruky uvedené 
v článku 83.

2. Následné zpracování osobních údajů pro 
účely historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu je zákonné, pokud 
jsou splněny podmínky a záruky uvedené 
v článku 83.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů pro účely
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu je zákonné, pokud 
jsou splněny podmínky a záruky uvedené
v článku 83.

2. Zpracování osobních údajů pro
historiografické, statistické nebo vědecké
účely je zákonné, pokud jsou splněny 
podmínky a záruky uvedené v článku 83.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpracování pseudonymizovaných 
údajů pro uskutečnění oprávněných 
zájmů správce je zákonné za podmínky, že 
tyto zájmy nepřevažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů vyžadujícími ochranu osobních 
údajů, zejména pokud je subjektem údajů 
dítě. To se netýká zpracování 
prováděného orgány veřejné moci při 
plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Převzato se stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpracování pseudonymizovaných 
údajů pro uskutečnění oprávněných 
zájmů správce je zákonné za podmínky, že 
tyto zájmy nepřevažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů vyžadujícími ochranu osobních 
údajů, zejména pokud je subjektem údajů 
dítě. To se netýká zpracování 
prováděného orgány veřejné moci při 
plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Právní základ pro zpracování údajů 
podle odst. 1 písm. c) a e) musí být 
stanoven:

3. Právní základ pro zpracování údajů 
podle odst. 1 písm. e) musí být stanoven:

Or. en

Odůvodnění

Technická změna v důsledku horizontální změny písmena c) v souladu se zásadou 
zohledňování okolností uvedenou v článku 5a (novém).

Pozměňovací návrh 924
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Právní základ pro zpracování údajů 3. Právní základ pro zpracování údajů 
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podle odst. 1 písm. c) a e) musí být 
stanoven:

podle odst. 1 písm. c) a e) a čl. 9 odst. 2 
písm. g) musí být stanoven:

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právem členského státu, kterému 
správce podléhá.

b) právem členského státu, včetně 
kolektivních pracovních smluv, kterému 
správce podléhá.

Or. de

Pozměňovací návrh 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V případě uvedeném v odst. 1 písm. f 
by měl správce údajů subjekt údajů o 
takovém zpracování jasně a individuálně 
informovat. Na výslovnou žádost subjektu 
údajů by správce údajů měl rovněž uvést 
důvody, na základě kterých rozhodl, že 
jeho oprávněný zájem převažuje nad 
zájmem ochrany základních práv a svobod 
daného subjektu údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 927
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) mezinárodními úmluvami, jejichž 
smluvní stranou je Unie nebo členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE. Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních 
úmluvách, a to i v případě absence specifických vnitrostátních právních předpisů či právních 
předpisů EU.  V těchto případech by bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl 
práva na ochranu osobních údajů a byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli.  Nadto by 
veškeré zpracování osobních údajů na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny 
další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 928
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) mezinárodními úmluvami, jejichž 
smluvní stranou je EU nebo členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU.  V těchto případech 
by bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů a 
byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli.  Nadto by veškeré zpracování osobních údajů 
na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 929
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)



PE506.146v01-00 26/159 AM\928600CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kolektivními pracovními smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) mezinárodně uznávanými právními 
předpisy, pravidly, pokyny, normami nebo 
předepsanými postupy daného odvětví, 
které se týkají činnosti správce.

Or. en

Odůvodnění

Regulovaná odvětví mají povinnost zpracovávat osobní údaje, aby postupovaly v souladu s 
různými zákony, předpisy a pokyny, které se vztahují konkrétně k danému odvětví.

Pozměňovací návrh 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito ustanoveními může být podrobně 
upravena zákonnost zpracovávání, 
zejména pokud jde o správce údajů, účel 
zpracování a účelové omezení, povahu 
údajů a subjektů údajů, opatření pro 
zpracování a postupy zpracování, příjemce 
a dobu uchovávání.

Or. de
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Odůvodnění

Pokrývá pravidla zpracovávání osobních údajů, v nichž je konkrétně stanoveno, kdo je 
správcem, za jakým účelem, jaké údaje o jakém subjektu údajů, v jaké podobě jsou údaje 
zpracovávány, komu jsou předávány a jak dlouho mohou být uchovávány. 

Pozměňovací návrh 932
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Mezinárodní úmluvy, právo EU nebo
právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU.  V těchto případech 
by bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů a 
byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli.  Nadto by veškeré zpracování osobních údajů 
na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních,
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 

Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních. Právo 
členského státu musí rovněž respektovat 
podstatu práva na ochranu osobních údajů
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sledovaného legitimního cíle. v souladu s tímto nařízením a
mezinárodními smlouvami, jež se tento 
členský stát rozhodl dodržovat. Členský 
stát je rovněž povinen vyhodnotit a 
rozhodnout, zda jsou jeho vnitrostátní 
právní předpisy přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle či zda by 
legitimního cíle nebylo možné dosáhnout 
způsobem, který by méně narušoval 
soukromí.

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Právo Unie a právo členského státu musí 
splňovat cíl veřejného zájmu nebo musí být 
nezbytné pro ochranu práv a svobod 
ostatních, respektovat podstatu práva na 
ochranu osobních údajů a být přiměřené 
z hlediska sledovaného legitimního cíle.

Or. es

Odůvodnění

Poslední pododstavec odstavce 3 uvádí řadu zákonem stanovených povinností, které musí 
členské státy plnit tím, že stanoví právní základ pro zpracovávání údajů podle odst. 1 písm. c) 
a e). Domníváme se, že tyto dosti jednoznačné povinnosti by měly plnit nejen členské státy, ale 
také Unie.

Pozměňovací návrh 935
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Právo Unie a členského státu musí 
splňovat cíl veřejného zájmu nebo musí být 
nezbytné pro ochranu práv a svobod 
ostatních, respektovat podstatu základních 
práv a svobod, zejména práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Or. de

Odůvodnění

Uvedeným požadavkům musí odpovídat rovněž právní předpisy EU. V souladu s čl. 1 odst. 2 
by měly respektovat podstatu základních práv a svobod, zejména právo na ochranu osobních 
údajů.

Pozměňovací návrh 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska
sledovaného legitimního cíle.

Těmito ustanoveními může být podrobněji 
vymezena zákonnost zpracovávání, 
zejména pokud jde o správce údajů, účel 
zpracování a omezení takového účelu, 
povahu údajů a subjektů údajů, úkony 
zpracování a postupy zpracování, příjemce 
osobních údajů a dobu uchovávání. 
Ustanovení práva Unie a členského státu 
musí být nezbytné pro ochranu práv a 
svobod ostatních, musí respektovat 
podstatu základních práv a svobod, 
zejména práva na ochranu osobních údajů 
a být přiměřené z hlediska legitimního cíle
sledovaného zpracováváním.

Or. en
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Pozměňovací návrh 937
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních,
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Toto právo stanoví vhodná opatření na 
ochranu oprávněných zájmů subjektu 
údajů, musí splňovat cíl veřejného zájmu 
nebo musí být nezbytné pro ochranu práv a 
svobod ostatních,je přiměřené
sledovanému legitimnímu cíli a je 
nezbytné pro fungování demokratické 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Těmto minimálním požadavkům by mělo odpovídat také právo Evropské unie. Dodatečný 
odkaz na to, co je nezbytné v demokratické společnosti, do textu vnáší uznávaný minimální 
standard. Měla by být uplatňována vhodná opatření týkající se údajů, které nejsou citlivé 
povahy, ale i citlivých údajů, proto se tento dodatečný odkaz přesunul z čl. 9 odst. 2 písm. g). 

Pozměňovací návrh 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě zpracování prováděného na 
základě odst. 1sm. f) je subjekt údajů o 
této skutečnosti správcem výslovně 
informován, stejně jako o svém právu na 
vznesení námitky podle čl. 19 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit transparentnost a povinnosti spojené s informováním.
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Pozměňovací návrh 939
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 4 je třeba vypustit, neboť pokud jde o změnu účelu, musí tak jako tak existovat 
nejméně jeden právní důvod uvedený v odstavci 1. Směrnice 95/46/ES změnu účelu rovněž 
neumožňuje, a proto je třeba zachovat úroveň ochrany.
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Pozměňovací návrh 941
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navržený odstavec lze odůvodněně vykládat jako oslabení zásady zpracovávání za určitým 
účelem.  Směrnice 95/46/EG neumožňuje takovou změnu účelu.

Pozměňovací návrh 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 943
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Osobní údaje nesmí být dále 
zpracovávány, jestliže zamýšlený účel 
zpracování těchto osobních údajů není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny.

Správce údajů musí posoudit slučitelnost 
účelů, přičemž zohledňuje:
a) spojitost mezi zamýšleným a původním 
účelem;
b) povahu dotčených údajů;
c) důsledky zamýšleného zpracování pro 
subjekty údajů nebo třetí strany;
d) způsoby a prostředky použité při 
původním shromažďování údajů;
e) veškeré přiměřené záruky, jež správce 
poskytuje.

Or. en

Odůvodnění

Pojetí slučitelnosti dalšího zpracovávání je třeba doladit, aby byla správcům údajů 
poskytnuta minimální úroveň podpory a vedení při posuzování slučitelnosti původního a 
zamýšleného účelu zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až fa). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Technická změna v důsledku přidání písmena fa) (nové).

Pozměňovací návrh 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odstavci 1. Platí to 
zejména pro všechny změny specifických a 
obecných smluvních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanovisek výborů ITRE a IMCO.

Pozměňovací návrh 946
Carmen Romero López
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Pokud se účel dalšího zpracování liší od 
účelu, pro který byly osobní údaje 
shromážděny, musí být právním základem 
zpracování nejméně jeden z důvodů 
uvedený v odst. 1 písm. a) až e). Platí to 
zejména pro všechny změny specifických a 
obecných smluvních podmínek.

Or. es

Pozměňovací návrh 947
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až f). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

Or. de

Pozměňovací návrh 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 4. Pokud účel dalšího zpracování není 
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slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až f). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e).
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

4. Osobní údaje nesmí být dále 
zpracovávány, jestliže zamýšlený účel 
zpracování těchto osobních údajů není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
údaje shromážděny. Správce údajů musí 
posoudit slučitelnost účelů, přičemž 
zohledňuje:

a) spojitost mezi zamýšleným a původním 
účelem;
b) povahu dotčených údajů;
c) důsledky zamýšleného zpracování pro 
subjekty údajů nebo třetí strany;
d) způsoby a prostředky použité při 
původním shromažďování údajů;
e) veškeré přiměřené záruky, jež správce 
poskytuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Jan Mulder
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Další zpracování osobních údajů pro 
historiografické, statistické a vědecké 
účely není považováno za neslučitelné, 
jestliže správce údajů poskytuje veškeré 
záruky, jež jsou nezbytné k zajištění toho, 
aby tyto osobní údaje mohly být dále 
zpracovány pouze pro tyto konkrétní 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Další zpracování osobních údajů pro 
historiografické, statistické a vědecké 
účely není považováno za neslučitelné, 
jestliže správce údajů poskytuje veškeré 
záruky, jež jsou nezbytné k zajištění toho, 
aby tyto osobní údaje mohly být dále 
zpracovány pouze pro tyto konkrétní 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Další zpracování osobních údajů je 
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zakázáno, jestliže není slučitelné s 
jakoukoli povinností mlčenlivosti 
vyplývající ze zákona či s jakoukoli 
závaznou povinností zachovávat profesní 
či jiné tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Pojetí slučitelnosti dalšího zpracovávání je třeba doladit, aby byla správcům údajů 
poskytnuta minimální úroveň podpory a vedení při posuzování slučitelnosti původního a 
zamýšleného účelu zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 953
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Další zpracování osobních údajů je 
zakázáno, jestliže není slučitelné s 
jakoukoli povinností mlčenlivosti 
vyplývající ze zákona či s jakoukoli 
závaznou povinností zachovávat profesní 
či jiné tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 

vypouští se
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zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Pojetí slučitelnosti dalšího zpracovávání je třeba doladit, aby byla správcům údajů 
poskytnuta minimální úroveň podpory a vedení při posuzování slučitelnosti původního a 
zamýšleného účelu zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 955
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se



PE506.146v01-00 40/159 AM\928600CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se zákonnosti zpracování tvoří jádro pravidel o ochraně údajů.  Jelikož se 
ustanovení o aktech v přenesené pravomoci musí omezit na nepodstatné prvky nařízení, měl 
by být odstavec 5 vypuštěn.

Pozměňovací návrh 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Odstavec 5 je nadbytečný, neboť se týká základních aspektů nařízení. Těmito prvky by se mělo 
zabývat samotné nařízení. 

Pozměňovací návrh 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 

vypouští se
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osobních údajů týkajících se dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 je konkrétní, další upřesnění prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci není 
nutné.

Pozměňovací návrh 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 961
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy obsahují srozumitelnější pokyny a v oblasti zpracování údajů 
prováděného na základě oprávněného zájmu správce údajů zajišťují právní jistotu. Odstavec 
4 je třeba vypustit, neboť pokud jde o změnu účelu, musí tak jako tak existovat nejméně jeden 
právní důvod uvedený v odstavci 1. Směrnice 95/46/ES změnu účelu rovněž neumožňuje, 
a proto je třeba zachovat úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh 962
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Zastaralé vzhledem k pozměňovacím návrhům k čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 6 odst. 1a a čl. 6 
odst. 1b.

Pozměňovací návrh 963
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 965
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Důkazní břemeno, že subjekt údajů 
vyjádřil souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů za určitým účelem, nese 
správce.

1. Důkazní břemeno, že subjekt údajů byl 
řádně předem nebo včas informován tak, 
aby mohl vyjádřit souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů za určitým účelem, 
nese správce.

Or. es

Pozměňovací návrh 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Důkazní břemeno, že subjekt údajů 
vyjádřil souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů za určitým účelem, nese 
správce.

1. V případě zpracování údajů podle čl. 6 
odst. 1 písm. a) důkazní břemeno, že 
subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů za 
určitým účelem, nese správce.

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění, které tento článek slaďuje s článkem 6.

Pozměňovací návrh 969
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 

vypouští se
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skutečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti.

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením nebo 
prohlášením zaslaným elektronickou 
cestou, které se rovněž týká jiné 
skutečnosti, musí být požadavek na 
vyjádření souhlasu svou podobou 
odlišitelný od této druhé skutečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti.

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
týká zcela nové, oddělené nebo 
nesouvisející skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti.

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen v podobě souhlasu s písemným 
prohlášením správce, pak takovéto 
prohlášení:

a) musí být vyjádřeno pokud možno co 
nejjednodušším a nejtransparentnějším 
jazykem a musí být dobře strukturováno;
b) nesmí obsahovat ustanovení, jež 
nemohou být důvodně očekávána nebo jež 
jsou značně znevýhodňující; a
c) musí být v případě nejasností či 
protichůdných vyjádření vykládáno ve 
prospěch subjektu údajů.
Ustanovení, která jsou částečně v rozporu 
s tímto nařízením, jsou v plném rozsahu 
neplatná.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti nejsou k dispozici žádné pokyny ohledně toho, jakým způsobem psát tato 
ujednání, aby byl získán řádný základ pro „informovaný“ souhlas. 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, jimiž se zaměřuje na nespravedlivé podmínky vyskytující se ve 
spotřebitelských smlouvách. Umožňuje zároveň odkaz na dlouhodobě platnou judikaturu při 
výkladu nařízení.

Pozměňovací návrh 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti.

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti. Svolení subjektu údajů může 
být požadováno elektronicky, zejména 
v kontextu služeb informační společnosti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 974
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže jsou údaje shromážděny pro 
zpracování poté, co byl souhlas vyjádřen 
pouze automaticky v souladu s odstavcem 
2a, a pseudonymy jsou později 
neoprávněně spojeny s jinými osobními 
identifikátory, které umožňují přímou 
identifikaci subjektu údajů podle čl. 4 
odst. 1, pak se jedná o narušení 
bezpečnosti osobních údajů, které by se 
mohlo nepříznivě dotknout ochrany 
soukromí subjektů údajů. Oznámení 
porušení musí být učiněno v souladu s 
postupy uvedenými v článcích 31 a 32.

Or. en

Odůvodnění

Zpětně identifikovat pseudonymy je možné, když subjekt údajů při kontaktu s určitou službou 
zadá další osobní údaje nebo když otevře e-mail, který obsahuje vložený obrázek („web 
bug“), přičemž se emailová adresa přiřadí k již shromážděným pseudonymním údajům. 
Pokud byl souhlas získán pouze automaticky podle ustanovení o pseudonymních údajích 
obsažených v čl. 7 odst. 2 písm. a), pak je tento postup nezákonný a představuje narušení 
bezpečnosti osobních údajů.
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Pozměňovací návrh 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Souhlas musí být po dvou letech znovu 
potvrzen, jinak je neplatný.

Or. en

Pozměňovací návrh 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

3. Aniž jsou dotčeny stávající smluvní 
povinnosti subjektu údajů, má subjekt 
údajů právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním. Ukončení vztahu se správcem 
v důsledku odvolání souhlasu je v souladu 
se zákonem.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že odvolání souhlasu nemá vliv na jiné smluvní povinnosti subjektu údajů. 
Navíc může vést k ukončení smluvního vztahu se správcem, v případě, že bez souhlasu by 
nebylo možné v tomto vztahu pokračovat.

Pozměňovací návrh 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

3. Aniž jsou dotčeny stávající smluvní 
povinnosti subjektu údajů, má subjekt 
údajů právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním. Ukončení vztahu se správcem 
v důsledku odvolání souhlasu je v souladu 
se zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním, a toto odvolání nemá 
vliv ani na zákonnost zpracování údajů na 
základě jiných důvodů uvedených v čl. 6 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
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dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním. Možnost odvolání 
souhlasu se musí vyznačovat stejnou 
přístupností a stejnou úrovní praktické 
obtížnosti jako možnost udělení souhlasu.

Or. es

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 980
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním. V souladu se 
zásadou dobré víry nelze odvolání 
souhlasu umožnit, jestliže je souhlas 
vyžadován pro účely provádění smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 981
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
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vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním, nebo legitimního 
zpracování probíhajícího po získání 
souhlasu, jako je uchovávání záznamů 
nebo zdravotnický, historiografický, 
statistický či vědecký výzkum.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu pokrytí situací, kdy pro uchovávání existuje oprávněný důvod.

Pozměňovací návrh 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že subjekt údajů odvolá 
svůj souhlas, může správce tomuto 
subjektu údajů odmítnout poskytování 
dalších služeb, pokud je zpracování údajů 
klíčové pro poskytování dané služby nebo 
pro zajištění toho, že bude zachována 
náležitá úroveň této služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 7 odst. 4 umožňuje velmi široký výklad a v podstatě znemožňuje získání platného souhlasu. 
Skutečnost, že souhlas subjektu údajů musí být získán na základě dobrovolnosti, stanoví již čl. 
4 odst. 8. Požadavek rovnováhy je proto zbytečný.

Pozměňovací návrh 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 
pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 989
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha. Toto 
ustanovení se netýká veřejných orgánů, 
kteří chtějí zpracovávat osobní údaje na 
základě souhlasu občanů, nebo 
zaměstnavatelů, kteří chtějí zpracovávat 
osobní údaje na základě souhlasu 
zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Vztahu mezi veřejnými orgány a občany je vlastní určitá nerovnováha, pokud jde o 
pravomoci, která je založena na velikosti, ale také na povaze úkolů, které veřejné orgány 
vykonávají. Je v zájmu subjektu údajů, aby zpracování údajů založené na souhlasu platilo i v 
případě veřejných orgánů, neboť souhlas vyžaduje aktivní účast občana a dává zpracovateli 
možnost dát subjektu související informace.

Pozměňovací návrh 990
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu zpravidla
nepředstavuje právní základ pro zpracování
osobních údajů, existuje-li mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha, pokud jde 
o závislost.

Or. en
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Odůvodnění

Jednoznačná nerovnováha je příliš vágní a závislost lépe odráží účel tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha. O značnou 
nerovnováhu se nejedná, pokud jsou 
údaje zpracovávány v rámci 
zaměstnaneckého poměru nebo smluv 
o zajištění proti rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu zpravidla
nepředstavuje právní základ pro zpracování 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha.

Or. en

Odůvodnění

I v situacích uvedených v příslušném bodu odůvodnění (34), např. v zaměstnaneckých 
vztazích, mohou nastat okolnosti, kdy by měl subjekt údajů moci uplatnit své právo na to, aby 
jeho osobní údaje byly zpracovávány na základě svobodně vysloveného explicitního souhlasu.
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Pozměňovací návrh 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud
v důsledku značné nerovnováhy mezi 
postavením správce a subjektu údajů nebyl 
souhlas udělen svobodně v souladu s čl. 4 
odst. 8. 

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha nebo 
donucovací vztah.  O značnou 
nerovnováhu nebo o donucovací vztah se 
nejedná v případě vztahu pacienta 
a poskytovatele zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha nebo pokud 
zpracovávání údajů pro určitý účel je 
nepřiměřené vyslovenému souhlasu.

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha. Proto musí 
být přihlédnuto k zájmům subjektu údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 997
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Souhlas 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 
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jednoznačně určit, zda byl účel splněn, 
poskytuje správce nejméně jednou ročně 
subjektu údajů informace podle článku 14 
a žádá subjekt údajů o potvrzení jeho 
původního souhlasu. Pokud se subjekt 
údajů nevyjádří kladně, ztrácí původní 
souhlas právní účinnost na konci druhého 
kalendářního roku po prvním zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Souhlas poskytnutý pro účely 
vědeckého výzkumu (včetně veřejného 
zdraví, lékařské vědy a sociologie) by měl 
být v souladu s příslušnými ustanoveními 
směrnice 2001/20/ES.

Or. en

Odůvodnění

Musí být jasné, jaká právní úprava se přednostně použije na souhlas v rámci klinických 
hodnocení. Jakmile nařízení o klinických hodnoceních vstoupí v platnost, měla by být při 
získávání informovaného souhlasu dodržována příslušná ustanovení (v současnosti v kapitole 
5).

Pozměňovací návrh 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Požadovaná forma souhlasu musí 
odrážet zásady uvedené v článcích 5a, 5b 
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a 5c a výsledky analýzy rizik z hlediska 
ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Souhlas je omezen na daný účel 
a ztrácí svou platnost, pokud tento účel 
přestane existovat; souhlas je rovněž 
neplatný, pokud subjekt údajů vysloví 
obecným a abstraktním způsobem souhlas 
s nespecifikovanými a nepředvídatelnými 
formami zpracování údajů.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je, aby subjekty údajů nebyly nuceny podepisovat „bianco šek“, kterým udělí časově 
neomezený souhlas s nespecifikovaným rozsahem forem zpracování údajů, který může 
zahrnovat i předávání třetím stranách a zpracovávání třetími stranami.

Pozměňovací návrh 1001
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
mohla dále vymezit požadavky a podmínky 
týkající se technických norem uvedených 
v odstavci 2a a prohlásit, že daná 
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technická norma je v souladu s tímto 
nařízením a má v Unii obecnou platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1002
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Předpisy členských států upravující 
platnost projevu vůle stran a smluv nejsou 
dotčeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Poskytovatelé služeb nesmí svou nabídku 
podmiňovat udělením souhlasu se 
zpracováváním údajů, které není pro 
danou službu nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Využívání určité služby nesmí záviset na udělení souhlasu s neomezeným zpracováváním 
údajů.
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Pozměňovací návrh 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Souhlas by mělo být možné získat pouze 
pro zpracovávání, které je v souladu se 
zákonem, a není tedy nepřiměřené 
sledovanému účelu. Souhlas 
nepředstavuje platný právní základ, pokud 
jeho účelem je umožnit správci prohlížet 
seznam kontaktů osob s cílem shromáždit 
osobní údaje třetích osob.

Or. fr

Odůvodnění

Řada online služeb využívá seznamů kontaktů, které si vedou zákazníci. Podle pravidel platí, 
že pokud zákazník, jehož seznam byl analyzován, vyslovil svůj souhlas, nedošlo 
k protiprávními jednání.  Zákazník ovšem vlastní údaje o jiných osobách (e-mailové adresy, 
poštovní adresy, telefonní čísla) a tyto údaje se pak dostávají do databází, aniž by s tím jejich 
subjekt vyslovil souhlas.

Pozměňovací návrh 1005
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné 
pouze tehdy a do té míry, pokud byl 
souhlas vyjádřen nebo schválen rodičem 
dítěte nebo jeho zákonným zástupcem. 
Správce vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 

vypouští se
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dostupné technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou zboží nebo
služeb informační společnosti přímo dítěti 
je pro účely tohoto nařízení zpracování 
osobních údajů dítěte mladšího 14 let 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
byl souhlas vyjádřen nebo schválen 
rodičem dítěte nebo jeho zákonným 
zástupcem. Správce vyvine přiměřené úsilí 
o získání ověřitelného souhlasu s ohledem 
na dostupné technologie. Metody získávání 
ověřitelného souhlasu nesmí vést 
k dalšímu zpracovávání osobních údajů, 
jež by jinak nebylo nutné.

Or. hu

Pozměňovací návrh 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 

1. V souvislosti s nabídkou zboží nebo
služeb přímo dítěti je pro účely tohoto 
nařízení zpracování osobních údajů dítěte 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
byl souhlas vyjádřen nebo schválen 
rodičem dítěte nebo jeho zákonným 
zástupcem. Správce vyvine přiměřené úsilí 
o získání ověřitelného souhlasu s ohledem 
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ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

na dostupné technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 15 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

Or. de

Pozměňovací návrh 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 16 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie. Metody získávání 
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ověřitelného souhlasu nesmí vést 
k dalšímu zpracovávání osobních údajů, 
jež by jinak nebylo nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou zboží nebo
služeb přímo dítěti je pro účely tohoto 
nařízení zpracování osobních údajů dítěte 
mladšího 13 let zákonné pouze tehdy a do 
té míry, pokud byl souhlas vyjádřen nebo 
schválen rodičem dítěte nebo jeho 
zákonným zástupcem. Správce vyvine 
přiměřené úsilí o získání ověřitelného 
souhlasu s ohledem na dostupné 
technologie. Metody získávání 
ověřitelného souhlasu nesmí vést 
k dalšímu zpracovávání osobních údajů, 
jež by jinak nebylo nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 

1. V souvislosti s nabídkou služeb přímo 
dítěti je pro účely tohoto nařízení 
zpracování osobních údajů dítěte mladšího 
13 let zákonné pouze tehdy a do té míry, 
pokud byl souhlas vyjádřen nebo schválen 
rodičem dítěte nebo jeho zákonným 
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nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

zástupcem. Správce vyvine přiměřené úsilí 
o získání ověřitelného souhlasu s ohledem 
na dostupné technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 15 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem, aniž je 
dotčen čl. 6 odst. 1. Správce vyvine 
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ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

přiměřené úsilí o informování zákazníka 
a získání smysluplného, ověřitelného 
souhlasu (např. získáním souhlasu z e-
mailové adresy rodiče nebo zákonného 
zástupce) s ohledem na dostupné 
technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 18 let zákonné 
pouze tehdy a do té míry, pokud byl 
souhlas vyjádřen nebo schválen rodičem 
dítěte nebo jeho zákonným zástupcem 
prostřednictvím e-mailové adresy rodiče  
nebo zákonného zástupce. Správce vyvine 
přiměřené úsilí o získání ověřitelného 
souhlasu s ohledem na dostupné 
technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Informace poskytnuté za účelem 
vyjádření souhlasu by měly být 
formulovány srozumitelně způsobem 
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odpovídajícím danému věku, kterému by 
snadno porozumělo dítě starší 13 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud služba informační společnosti 
zpřístupní platformy sociálních sítí dětem, 
přijme jasná opatření v zájmu jejich 
sociální ochrany, včetně toho, že v rámci 
možností zajistí, aby znaly totožnost osob, 
s nimiž komunikují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1017
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Metody získání smysluplného 
souhlasu nesmí vést ke zpracovávání 
dalších osobních údajů daného dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)



AM\928600CS.doc 69/159 PE506.146v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Metody získání smysluplného 
souhlasu nesmí vést ke zpracovávání 
dalších osobních údajů daného dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Pokud služby uvedené v odstavci 1 
jsou zvláště vhodné pro dítě, byly 
oznámeny a jsou kontrolovány 
příslušnými vnitrostátními orgány, 
nepoužijí se požadavky uvedené v odstavci 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavcem 1 není dotčeno obecné 
smluvní právo členských států, například
pravidla týkající se platnosti, uzavírání 
nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 1 se nepoužije, pokud služby 
informační společnosti nabízené přímo 
dítěti spočívají pouze v preventivních nebo 
poradenských službách pro mladé lidi 
v obtížných situacích.

Or. en

Odůvodnění

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 
poradenské služby pro děti, které potřebují pomoc v situacích, kdy jejich rodiče nebo zákonní 
zástupci mohou být úzce spjati s příčinou problému.  Viz též pozměňovací návrh k bodu 
odůvodnění 29a (nový).

Pozměňovací návrh 1022
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1. Komise přitom 
zváží zvláštní opatření, zejména pro 
správce, kteří jsou malými podniky, 
středními podniky a mikropodniky.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1. Komise přitom 
zváží zvláštní opatření, zejména pro 
správce, kteří jsou malými podniky, 
středními podniky a mikropodniky.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1. Komise přitom 
zváží zvláštní opatření, zejména pro 
správce, kteří jsou malými podniky, 
středními podniky a mikropodniky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1025
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1. Komise přitom 
zváží zvláštní opatření, zejména pro 
správce, kteří jsou malými podniky, 
středními podniky a mikropodniky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1. Komise přitom 
zváží zvláštní opatření, zejména pro 
správce, kteří jsou malými podniky, 
středními podniky a mikropodniky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1. Komise přitom zváží zvláštní 
opatření, zejména pro správce, kteří jsou
malými podniky, středními podniky 
a mikropodniky.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem stanovení norem 
pro specifické metody získávání 
ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který všechny prováděcí akty nahrazuje akty v přenesené 
pravomoci. Tím bude zajištěno, že Evropský parlament bude plně zapojen do rozhodovacího 
procesu.

Pozměňovací návrh 1028
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1. Komise přitom zváží zvláštní 
opatření, zejména pro správce, kteří jsou 
malými podniky, středními podniky 
a mikropodniky.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1029
Dimitrios Droutsas
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1. Komise přitom zváží zvláštní 
opatření, zejména pro správce, kteří jsou 
malými podniky, středními podniky 
a mikropodniky.

3. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a požadavků týkajících se metod získávání 
ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1 Komise přitom zváží zvláštní 
opatření, zejména pro správce, kteří jsou 
malými podniky, středními podniky 
a mikropodniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 1, 2 a 3 se neuplatňují, týká-
li se zpracování osobních údajů 
zdravotních údajů dítěte a v případě, že 
právní předpisy členského státu v oblasti 
zdravotní a sociální péče upřednostňují 
vyzrálost a způsobilost jednotlivce před 
fyzickým věkem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je dítě dostatečně vyspělé a způsobilé rozhodovat samo o sobě, neměl by být v oblasti 
zdravotní a sociální péče souhlas rodiče nebo zákonného zástupce nezbytný. Ve Velké Británii 
je osoba starší 12 let považována za dostatečně vyspělou k tomu, aby mohla sama 
rozhodnout, kdo má mít přístup k údajům o jejím zdravotním stavu. V případech týkajících se 
ochrany dětí není vždy v zájmu subjektu údajů, aby měl rodič nebo zákonný zástupce přístup 
k jeho údajům, což se v této legislativě musí zohlednit.
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Pozměňovací návrh 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1 stanovit 
standardní formuláře. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1 stanovit 
standardní formuláře. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který všechny prováděcí akty nahrazuje akty v přenesené 
pravomoci. Tím bude zajištěno, že Evropský parlament bude plně zapojen do rozhodovacího 
procesu.

Pozměňovací návrh 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1 stanovit 
standardní formuláře. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1 stanovit 
standardní formuláře. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1035
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1 stanovit standardní formuláře.

4. Komise stanoví pro zvláštní metody 
získávání ověřitelného souhlasu uvedeného 
v odstavci 1 standardní formuláře. Tyto 
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Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Věk způsobilosti k právním úkonům je ve většině zemí EU stanoven na 18 let.  Ve výjimečných 
případech je věk způsobilosti k právním úkolem nebo trestní odpovědnosti stanoven za 
určitých podmínek na 14 nebo 15 let. Věk 13 let se zdá být v této souvislosti nepodložený
a nevhodný z hlediska ochrany dítěte. Je tedy patrně vhodnější stanovit věkovou hranici na 15 
let.  Pozměňovací návrh k odstavci 4 je nezbytný pro zajištění právní jistoty poskytovatelů, 
pokud jde o to, zda získali souhlas, či nikoli.

Pozměňovací návrh 1036
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každé dítě musí mít právo vyjádřit svůj 
názor a získat veškeré informace v mezích 
zákona.

Or. en

Odůvodnění

Úmluva OSN o právech dítěte.

Pozměňovací návrh 1037
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Každé dítě má právo na soukromí. 
Zákon by měl chránit soukromý, rodinný 
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a domácí život dítěte. 

Or. en

Odůvodnění

Úmluva OSN o právech dítěte.

Pozměňovací návrh 1038
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Každé dítě má právo na spolehlivé 
informace. Tyto informace by měly být 
pro děti srozumitelné. Vlády členských 
států musí pomáhat chránit děti před 
materiály, které jsou pro ně škodlivé. 

Or. en

Odůvodnění

Úmluva OSN o právech dítěte.

Pozměňovací návrh 1039
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech, včetně 
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související bezpečnostní opatření. trestných činů a záležitostí, jež nevedly 
k odsouzení, či související bezpečnostní 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Claude Moraes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo
filozofické přesvědčení, sexuální orientaci,
členství a činnost v odborových 
organizacích a činnost v jejich rámci, 
jakož i zpracování genetických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k osobních údajům zaměstnanců by měl zahrnovat i veškeré odborové činnosti.

Pozměňovací návrh 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
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organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

organizacích, závažné sociální problémy,
jakož i zpracování genetických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, sexuální orientaci nebo 
genderovou identitu, členství 
v odborových organizacích a činnost 
v jejich rámci, jakož i zpracování 
genetických nebo biometrických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
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organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života,
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života
a zpracování osobních údajů, které mají 
odhalit informace týkající se zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství nebo činnost
v odborových organizacích, jakož 
i zpracování genetických údajů či údajů 
týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 1045
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo
filozofické přesvědčení, sexuální orientaci 
nebo genderovou identitu, členství nebo 
činnost v odborových organizacích
a činnost v jejich rámci, jakož i zpracování 
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nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

genetických nebo biometrických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 4.

Pozměňovací návrh 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování
finančních údajů, genetických údajů či 
údajů týkajících se zdravotního stavu či 
sexuálního života, nebo odsouzení 
v trestních věcech či související 
bezpečnostní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním těchto osobních údajů za 
podmínek stanovených v článcích 7 a 8, 

a) subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním těchto osobních údajů za 
podmínek stanovených v článcích 7 a 8, 
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s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo 
členského státu stanoví, že zákaz uvedený 
v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů 
zrušen nebo 

s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo 
členského státu stanoví, že zákaz uvedený 
v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů 
zrušen. To zahrnuje opatření na ochranu 
zaměstnanců před jejich umístěním na 
černou listinu, například ve vztahu 
k jejich odborové činnosti; nebo

Or. en

Odůvodnění

Nová věta je nutná, aby v zaměstnaneckých vztazích nedocházelo k používání osobních údajů 
proti subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zpracování je nezbytné pro splnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy na 
žádost tohoto subjektu;

Or. en

Odůvodnění

Mělo být možné zpracovávat také zvláštní kategorie osobních údajů pro účely uzavírání nebo 
plnění smluv dle přání subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 1049
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
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povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky,  nebo

povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva nebo 
kolektivních smluv na trhu práce, pokud 
je k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky, nebo

Or. en

Odůvodnění

Pochází ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky, nebo

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva nebo 
kolektivních smluv na trhu práce, pokud 
je k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1051
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu nebo kolektivními 
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záruky,  nebo smlouvami, které poskytují náležité 
záruky, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky,  nebo

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky a zaručuje základní práva subjektu 
údajů a právo na nediskriminaci, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky, nebo

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky, pokud sleduje jednoznačně 
vymezený cíl veřejného zájmu, dodržuje 
podstatu práva na ochranu osobních 
údajů, je přiměřený legitimnímu cíli, který 
sleduje, a dodržuje základní práva a zájmy 
subjektu údajů; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
členského státu, které poskytuje náležité 
záruky,

b) zpracování je nezbytné pro dodržení 
povinností a výkon zvláštních práv správce 
v oblasti pracovního práva, včetně 
kolektivních smluv, pokud je k tomu 
oprávněn právem Unie nebo členského 
státu, které poskytuje náležité záruky,

Or. de

Pozměňovací návrh 1055
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nutné pro ochranu životně 
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
osoby v případě, že subjekt údajů není 
fyzicky nebo právně způsobilý udělit 
souhlas, nebo

c) zpracování je nutné pro ochranu zájmů 
subjektu údajů nebo jiné osoby v případě, 
že subjekt údajů není fyzicky nebo právně 
způsobilý udělit souhlas, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Claude Moraes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové 
cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé 
členy tohoto subjektu nebo na osoby, které 
s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíli, a že tyto údaje nejsou sdělovány 
mimo tento subjekt bez souhlasu subjektu 
údajů,  nebo

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové cíle
nebo hájí základní lidská práva, za 
podmínky, že se zpracování vztahuje pouze 
na současné nebo bývalé členy tohoto 
subjektu nebo na osoby, které s ním udržují 
pravidelné styky související s jeho cíli, a že 
tyto údaje nejsou sdělovány mimo tento 
subjekt bez souhlasu subjektu údajů; nebo

Or. en

Odůvodnění

Organizace občanské společnosti, například organizace pacientů, které hájí jejich základní 
práva, se často podílejí na výzkumu a mohou rovněž vytvářet registry pacientů, ačkoli jejich 
finanční zdroje jsou často omezené. Iniciativy organizací pacientů nebo jiných organizací 
občanské společnosti, které se snaží o zlepšení zdraví pacientů a prosazují jejich práva, jsou 
legitimními činnostmi.

Pozměňovací návrh 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové 
cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé 
členy tohoto subjektu nebo na osoby, které 
s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíli, a že tyto údaje nejsou sdělovány 
mimo tento subjekt bez souhlasu subjektu 
údajů,  nebo

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení, organizace na 
pracovním trhu nebo jiný neziskový 
subjekt, který sleduje politické, filozofické, 
náboženské nebo odborové cíle, za 
podmínky, že se zpracování vztahuje pouze 
na současné nebo bývalé členy tohoto 
subjektu nebo na osoby, které s ním udržují 
pravidelné styky související s jeho cíli, a že 
tyto údaje nejsou sdělovány mimo tento 
subjekt bez souhlasu subjektu údajů nebo
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Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové 
cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé 
členy tohoto subjektu nebo na osoby, které 
s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíli, a že tyto údaje nejsou sdělovány 
mimo tento subjekt bez souhlasu subjektu 
údajů,  nebo

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace nebo sdružení, které 
sledují politické, filozofické, náboženské 
nebo odborové cíle, za podmínky, že se 
zpracování vztahuje pouze na současné 
nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na 
osoby, které s ním udržují pravidelné styky 
související s jeho cíli, a že tyto údaje 
nejsou sdělovány mimo tento subjekt bez 
souhlasu subjektu údajů,  nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové 
cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé 
členy tohoto subjektu nebo na osoby, které 
s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíli, a že tyto údaje nejsou sdělovány 

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení, organizace 
působící na pracovním trhu nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské, sportovní nebo 
odborové cíle, za podmínky, že se 
zpracování vztahuje pouze na současné 
nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na 
osoby, které s ním udržují pravidelné styky 
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mimo tento subjekt bez souhlasu subjektu 
údajů,  nebo

související s jeho cíli, a že tyto údaje 
nejsou sdělovány mimo tento subjekt bez 
souhlasu subjektu údajů, nebo 

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové 
cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé 
členy tohoto subjektu nebo na osoby, které 
s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíli, a že tyto údaje nejsou sdělovány 
mimo tento subjekt bez souhlasu subjektu 
údajů, 

d) zpracování provádí v rámci svých 
legitimních činností a s vhodnými 
zárukami nadace, sdružení nebo jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, 
filozofické, náboženské nebo odborové 
cíle, za podmínky, že se zpracování 
vztahuje pouze na současné nebo bývalé 
členy tohoto subjektu nebo na osoby, které 
s ním udržují pravidelné styky související 
s jeho cíli, a že tyto údaje nejsou sdělovány 
třetím stranám bez souhlasu subjektu 
údajů, 

Or. de

Pozměňovací návrh 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů; nebo

e) pokud se zpracování týká údajů očividně
a prokazatelně zveřejňovaných subjektem 
údajů; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu právních nároků nebo

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu právních nároků nebo
právně odůvodněného plnění nároků 
dotčených třetích stran nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu právních nároků nebo

f) zpracování je nezbytné pro výkon nebo 
obhajobu právních nároků, pokud nejsou 
zjevně nepřiměřené, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu právních nároků nebo

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu právních nebo správních
nároků jakéhokoli druhu nebo

Or. es
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Odůvodnění

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Pozměňovací návrh 1065
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů, nebo

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě
mezinárodních úmluv, jejichž smluvními 
stranami jsou Unie nebo členský stát,
práva Unie nebo členského státu, které 
poskytuje vhodné záruky pro ochranu
oprávněného zájmu subjektu údajů, nebo

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU. V těchto případech by 
bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů 
a byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli. Nadto by veškeré zpracování osobních 
údajů na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů, nebo

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu oprávněných 
zájmů a základních práv subjektu údajů,
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1067
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů, nebo

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje 
vhodné záruky pro ochranu oprávněných
zájmů subjektu údajů, nebo

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu v řádně vymezeném a podstatným
veřejném zájmu na základě práva Unie 
nebo členského státu, které je přiměřené 
sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva 
na ochranu údajů a poskytuje vhodné 
záruky pro ochranu základních práv 
a zájmů subjektu údajů,nebo
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Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely,  
nebo

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely,
včetně účelů historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu, nebo

Or. en

Odůvodnění

Toto vyjasnění je nezbytné pro zajištění možnosti zpracovávat lékařské údaje používané pro 
účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu.  Vědečtí pracovníci při 
epidemiologickém, klinickém a translačním výzkumu ve velké míře využívají rejstříky pacientů 
a biobanky, proto je nezbytné zajistit možnost zpracování osobních údajů pro zdravotnické 
účely.

Pozměňovací návrh 1070
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely,  
nebo

h) zpracování údajů o zdravotním stavu 
a pojištění je při splnění podmínek a záruk 
uvedených v článku 81 nezbytné pro 
zdravotní účely,  nebo

Or. en

Odůvodnění

Zpracovávání osobních údajů je nezbytné nejen pro účely zdravotního pojištění (jak je 
uvedeno v článku 81), ale také pro jiné formy pojištění (např. životní pojištění) a mělo by být 
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povoleno pro účely posouzení pojišťovacích rizik, výpočet pojistného a vypořádání a platbu 
nároků, aniž by bylo nutné žádat před každým zpracováním o výslovný, specifický 
a informovaný souhlas subjektu údajů. Viz dále pozměňovací návrh k článku 81 nařízení.

Pozměňovací návrh 1071
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely,  
nebo

h) zpracovávání osobní údajů určených ke 
zjištění informací zdravotním stavu  je 
nezbytné pro účely preventivní či pracovní 
medicíny, lékařské diagnostiky, 
poskytování zdravotní péče či léčby nebo 
řízení zdravotnických služeb, přičemž 
údaje musí zpracovávat zdravotník vázaný 
profesním tajemstvím nebo jiná osoba, na 
kterou se podle práva členského státu 
nebo podle pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
vztahuje rovnocenná povinnost 
mlčenlivosti,  nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely, 

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro účely uvedené 
v článku 81 nebo pro provádění smluv 
spojených s těmito účely;

Or. de
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Pozměňovací návrh 1073
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) zpracování je omezeno na 
pseudonymizované údaje, kdy je subjekt 
údaje přiměřeně chráněn a příjemce 
služby má právo vznést námitku podle čl. 
19 odst. 3 a zpracovávání je nezbytné pro 
účely oprávněných zájmů správce nebo 
třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zpracování je při splnění podmínek 
a záruk uvedených v článku 83 nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu nebo

i) zpracování je při splnění podmínek 
a záruk uvedených v článku 83 nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu nebo pro předběžné 
úřední či správní vyšetřování s cílem určit 
biologické rodičovství nebo

Or. es

Odůvodnění

Zpracování je při splnění podmínek a záruk uvedených v článku 83 nezbytné pro účely 
historiografického, statistického a vědeckého výzkumu nebo pro předběžné úřední či správní 
vyšetřování s cílem určit biologické rodičovství.
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Pozměňovací návrh 1075
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí na 
základě povolení orgánu veřejné moci
a pod jeho dohledem, nebo pokud je 
zpracování nezbytné pro splnění právní či
regulační povinnosti, které správce 
podléhá, nebo pro splnění úkolu z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, a pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
právem členského státu poskytujícím 
vhodné záruky pro ochranu základních 
práv a zájmů subjektu údajů. Úplný 
rejstřík trestů je veden pouze pod 
dohledem orgánu veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti,
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro splnění 
právní či regulační povinnosti nebo 
příkazů a doporučení příslušných 
organizací a požadavků dozorčích orgánů,
kterým správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
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veřejné moci. poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, pro prevenci  
a odhalování podvodů nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu prevence a odhalování pojišťovacích, platebních a jiných podvodů zpracovávají 
podniky v odvětví finančních služeb  osobní údaje a porovnávají je s údaji jiných společností. 
Cílem je nejen zabránit škodě, která by vznikala správci, nýbrž také chránit ostatních 
společnosti v oblasti finančních služeb a finanční sektor jako takový. Zpracovávané údaje 
mohou zahrnovat údaje týkající se odsouzení za trestnou činnost a údaje, které mohou vést 
k odsouzení, na něž se bude vztahovat článek 9. Nepřichází v úvahu, aby bylo nutné žádat 
o svolení se zpracováváním těchto údajů.

Pozměňovací návrh 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti,
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí
v souladu s podmínkami a ochrannými 
opatřeními uvedenými v článku 83a nebo
pod dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro splnění
nebo zamezení porušení právní či 
regulační povinnosti nebo kolektivních 
dohod na trhu práce, kterým správce 
podléhá, nebo pro splnění úkolu z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, a pokud je 
k tomu oprávněn právem Unie nebo 
právem členského státu poskytujícím 
vhodné záruky. Úplný rejstřík trestů je 
veden pouze pod dohledem orgánu veřejné 
moci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje formulaci tím, že přidává kontrolu ze strany orgánu 
dozoru pro organizace, které zpracovávají údaje o rozsudcích v trestních věcech. 
Pozměňovací návrh rovněž objasňuje, že ne všechny případy zpracování údajů vykonávaného 
za účelem dodržení právních předpisů jsou zákonem přímo vyžadovány. V některých 
případech bude zpracování údajů součástí řízení rizik, které má za úkol zabránit porušování 
právních předpisů. Je nutné rovněž zajistit, aby mohli zaměstnavatelé na základě kolektivních 
dohod získávat informace o (potenciálním) odsouzení zaměstnanců pro trestný čin. To je 
důležité zejména v případě zaměstnanců, jejichž náplní je práce s dětmi.

Pozměňovací návrh 1079
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
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v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Jakýkoli
rejstřík trestů smí být veden pouze pod 
dohledem orgánu veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

j) zpracování údajů týkajících se správních 
sankcí, rozsudků, trestných činů, 
odsuzujících rozsudků v trestních věcech 
či souvisejících bezpečnostních opatření se 
provádí pod dohledem orgánu veřejné 
moci, nebo pokud je zpracování nezbytné 
pro splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

j) zpracování osobních údajů týkajících se
trestných činů, rozsudků v trestních 
věcech či souvisejících bezpečnostních 
opatření se provádí pod dohledem orgánu 
veřejné moci, nebo pokud je zpracování 
nezbytné pro splnění právní či regulační 
povinnosti, které správce podléhá, nebo pro 
splnění úkolu z důvodu důležitého 
veřejného zájmu, a pokud je k tomu 
oprávněn právem Unie nebo právem 
členského státu poskytujícím vhodné 
záruky. Úplný rejstřík trestů je veden 
pouze pod dohledem orgánu veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

(j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Rejstřík 
trestů, ať už úplný nebo částečný, je veden 
pouze pod dohledem orgánu veřejné moci.

Or. es
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Odůvodnění

Z textu vyplývá, že mohou existovat částečné trestní rejstříky  nebo bezpečnostní opatření, 
které nejsou pod kontrolou oficiálních orgánů. Jakýkoli rejstřík tohoto druhu, úplný či jiný, 
musí být pod dohledem úředních orgánů.

Pozměňovací návrh 1083
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) zpracování je nezbytné výhradně za 
účelem splnění nebo uplatnění rovných 
příležitostí osob nebo na podporu 
začlenění a rozmanitosti v rámci pracovní 
síly správce nebo skupiny podniky, jichž je 
správce členem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) zpracování údajů týkajících se zdraví 
je nezbytné pro soukromou sociální 
ochranu, zejména tím, že poskytuje jistotu 
příjmu nebo nástroje k řízení rizik, jež 
jsou v zájmu subjektu údajů a na něm 
závislých osob a majetku, nebo tím, že 
posilují mezigenerační spravedlnost 
prostřednictvím přerozdělování.

Or. en
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Odůvodnění

Převzato se stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 1085
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) pro účely splnění pravidel pro soulad 
jsou osoby, na něž se tato předpisy 
vztahují, oprávněny zpracovávat údaje 
v rozsahu nezbytném pro uplatnění 
pravidel pro soulad. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1086
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) zpracování je nezbytné pro legitimní 
interní účely skupin podniků, přičemž 
zájmy subjektů údajů musí být náležitě 
upraveny interními ustanoveními 
o ochraně údajů nebo rovnocenným 
kodexem chování, jak je uvedeno v článku 
38c;

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 

vypouští se
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kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení je nepřiměřené, neboť dává Komisi pravomoc vyvíjet aspekty, které jsou tento 
nástroj zásadní, a činit tak v oblasti, která je zvláště citlivá z důvodu typu údajů, na něž 
vztahuje toto nařízení. Nejvhodnějším způsobem by proto bylo propracovat tato hlediska 
v samotném nařízení.

Pozměňovací návrh 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 

vypouští se
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kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat poté, co si vyžádá 
stanovisko Evropské rady pro ochranu 
údajů, akty v přenesené pravomoci za 
účelem dalšího vymezení kritérií, 
podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.



PE506.146v01-00 106/159 AM\928600CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy určí podmínky, za 
kterých může být předmětem zpracování 
vnitrostátní identifikační číslo nebo 
jakýkoli jiný obecně použitelný 
identifikátor.

Or. en

Odůvodnění

Text převzatý ze současného znění směrnice o ochraně údajů. Poskytuje členským státům 
prostor ke stanovení přísnějších omezení použití vnitrostátních identifikačních čísel, zejména 
mimo oblast státní správy.

Pozměňovací návrh 1095
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Zpracování bez možnosti identifikace

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.

Or. en
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Odůvodnění

Přesunuto do článku 5 (nový).

Pozměňovací návrh 1096
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracování bez možnosti identifikace Postup automatického zpracování

Or. de

Pozměňovací návrh 1097
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1098
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Článek 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1099
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Zavedení společného postupu pro 
automatické zpracování několika správci 
údajů je možné povolit za předpokladu, že 
tento postup vhodně zohledňuje 
oprávněné zájmy subjektů údajů a 
povinnosti nebo obchodní účely 
zúčastněných správců údajů a že každý z 
těchto správců údajů má přinejmenším 
plnou kontrolu nad zpracováním údajů, 
které shromáždil. Několik správců údajů 
může mít rovněž plnou kontrolu nad 
všemi údaji ve společném 
automatizovaném postupu zpracování 
údajů.
2. Správci údajů zajistí, aby mohla být 
monitorována legálnost společného 
postupu.  Za tímto účelem písemně 
uvedou:
a) důvod a účel společného 
automatizovaného prostupu zpracování 
údajů;
b) všechny zúčastněné správce údajů a 
jejich účely;
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c) třetí strany, jimž jsou údaje předávány;
d) typ údajů,
e) technická a organizační opatření a 
požadované postupy.
3. Subjekt údajů příslušného postupu 
zpracování údajů může vůči každému 
správci údajů uplatňovat svá práva. 
Pokud nemá správce údajů nad údaji 
plnou kontrolu, je požádán, aby předal 
žádost subjektu údajů správci, který údaje 
shromáždil. Subjekt údajů je o předání 
jeho žádosti správci údajů informován. 
Právo subjektu údajů na informace je 
rozšířeno na všechny správce údajů a 
veškeré účely společného postupu 
zpracování údajů.
4. Správci údajů nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost za soulad plně 
automatizovaného postupu zpracování 
údajů s požadavky tohoto nařízení na 
ochranu údajů. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1100
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 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.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci za použití jím 
využívaných prostředků identifikovat 
fyzickou osobu, není správce povinen 
získat dodatečné informace pro zjištění 
totožnosti subjektu údajů výlučně za 
účelem dosažení souladu s některým 
ustanovením tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1101
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat nebo zjistit
fyzickou osobu nebo je tvoří pouze údaje 
týkající se pseudonymů, není správce 
povinen získat dodatečné informace pro 
zjištění totožnosti subjektu údajů výlučně 
za účelem dosažení souladu s některým 
ustanovením tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, zejména jsou-li anonymizovány 
nebo skryty za pseudonymem, není 
správce povinen získat dodatečné 
informace pro zjištění totožnosti  subjektu 
údajů výlučně za účelem dosažení souladu 
s některým ustanovením tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci nebo zpracovateli 
údajů identifikovat fyzickou osobu, 
zejména jsou-li anonymizovány nebo 
skryty za pseudonymem, není správce 
povinen zpracovávat nebo získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti  
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat nebo 
rozlišit fyzickou osobu, nezískává správce 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1105
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
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Vzdělávání
Občané a rezidenti Unie by měli být 
vhodnými prostředky vzděláváni o 
ochraně údajů a toto vzdělání by mělo 
tvořit nedílnou součást jejich všeobecných 
vzdělávacích kompetencí v oblasti médií. 
Příslušné členské státy a orgány a 
instituce Unie se žádají, aby tomuto 
vzdělávání poskytli podporu.

Or. en

Odůvodnění

Viz související pozměňovací návrh k čl. 52 odst. 2.

Pozměňovací návrh 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce musí mít transparentní a 
snadno dostupná pravidla pro zpracování 
osobních údajů a výkon práv subjektu 
údajů.

1. Správce sleduje transparentnost 
a dostupnost kritérií pro zpracování 
osobních údajů a výkon práv subjektu 
údajů. Za tímto účelem je možné tato 
kritéria rozšířit prostřednictvím utváření 
postupů, které budou známé všem 
subjektům údajů.

Or. es

Odůvodnění

Zdůrazňuje se tím  zásada transparentnosti a dostupnosti, aniž by byla odstraněna možnost 
navrhnout v rámci nařízení konkrétní postupy. Tvorba politik není již obecným požadavkem, 
ale je odpovědností každého správce s tím, že orgány dozoru mohou dávat doporučení a 
poskytovat pobídky v této věci.

Pozměňovací návrh 1107
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce musí mít transparentní a snadno 
dostupná pravidla pro zpracování osobních 
údajů a výkon práv subjektu údajů.

1. Správce musí mít transparentní a snadno 
dostupná pravidla stanovená v kodexu 
postupů pro zpracování osobních údajů a 
výkon práv subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce musí mít transparentní a snadno 
dostupná pravidla pro zpracování osobních 
údajů a výkon práv subjektu údajů.

1. Správce musí mít úplná, stručná,
transparentní, řádně strukturovaná a 
snadno dostupná pravidla pro zpracování 
osobních údajů a výkon práv subjektu 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvedeni článku 11 do souladu s čl. 7 odst. 2b (novým) a 
umožnění správcům používat pouze jednu politiku ochrany soukromí se zavedením pevných 
zásad, pokud jde o nenáležité podmínky ve smlouvách se zákazníky týkajících se takových 
dokumentů.

Pozměňovací návrh 1109
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 2. Správce poskytuje subjektu údajů 
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veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený 
subjektu údajů, zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk, zejména 
v případě jakýchkoli informací určených 
speciálně dítěti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1110
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený 
subjektu údajů, zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné a stálé formě, 
přičemž používá jasný a běžný jazyk 
přizpůsobený subjektu údajů, zejména v 
případě jakýchkoli informací určených 
speciálně dítěti.

Or. de

Pozměňovací návrh 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený
subjektu údajů, zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 

2. Správce ve všech možných případech 
poskytuje subjektu údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů ve 
srozumitelné formě, přičemž používá 
všude pokud možno jasný a běžný jazyk.
Tento poslední bod by měl být zohledněn
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dítěti. zejména v případě jakýchkoli informací 
určených speciálně dítěti.

Or. es

Odůvodnění

Potřeba přizpůsobit jazyk potřebám subjektu údajů se může obecně ukázat jako přehnané a 
nepoužitelná. Navrhuje se alternativní znění s cílem vyhnout se ukládání neúměrné zátěže.

Pozměňovací návrh 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený 
subjektu údajů, zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk, zejména 
v případě jakýchkoli informací určených 
speciálně dítěti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1113
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený 
subjektu údajů, zejména v případě 

2. Správce zpřístupní subjektu údajů 
informace v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů ve srozumitelné formě, 
přičemž používá jasný a běžný jazyk 
přizpůsobený subjektu údajů, zejména v 
případě jakýchkoli informací určených 
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jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

speciálně dítěti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený 
subjektu údajů, zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
k nimž je podle tohoto nařízení povinen 
zajistit přístup, a to ve srozumitelné 
podobě, které dokáže porozumět průměrně 
informovaný, pozorný a chápající běžný 
spotřebitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 1115
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Informace pro subjekty údajů jsou 
poskytovány ve formátu, který jim 
poskytuje informace potřebné k tomu, aby 
chápaly svou pozici a vhodným způsobem 
se rozhodovaly. Správce proto uvede 
informace o svých politikách v oblasti 
ochrany údajů prostřednictvím snadno 
srozumitelného popisu jednotlivých typů 
zpracování údajů, příslušných podmínek a 
důsledků pomocí ikon a dalších 
grafických prostředků. V souladu 
s článkem 14 jsou na vyžádání k dispozici 
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úplné informace.

Or. hu

Odůvodnění

Ikony nejsou jedinými grafickými prostředky na zvýšení porozumění.

Pozměňovací návrh 1116
Rui Tavares

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správce uvede informace o svých 
politikách v oblasti ochrany údajů 
prostřednictvím snadno srozumitelného 
popisu jednotlivých typů zpracování 
údajů, příslušných podmínek a důsledků 
pomocí ikon. Komise je zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 86 za účelem dalšího 
vymezení tohoto způsobu popisu 
založeného na ikonách. Takový způsob 
informování pomocí ikon zahrnuje 
informace vztahující se k účelu 
zpracování, zda budou údaje poskytovány 
třetím stranám a za jakým účelem, 
informace o systémech sledování, 
informace o opravných prostředcích a 
dostupnosti těchto opravných prostředků, 
o dostupných a účinných kontaktních 
místech správce údajů, informace o 
politikách zabezpečení údajů a opatřeních 
zavedených správcem a informace o době 
uchovávání údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Csaba Sógor
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropskou radu pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
mohla dále vymezit popis pomocí ikon a 
dalších grafických prostředků uvedený 
v odstavci 3, pokud jde o povahu 
zpracování, dobu uchovávání, předávání 
nebo výmaz údajů, a to vytvořením ikon 
nebo jiných nástrojů, aby se zajistilo, že 
informace budou poskytovány 
standardizovaným způsobem.

Or. hu

Odůvodnění

Ikony nejsou jedinými grafickými prostředky na zvýšení porozumění.

Pozměňovací návrh 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Článek 12 směrnice 2002/58/ES a článek 
20 a čl. 21 odst. 3 písm. e) směrnice 
2002/22/ES jsou vyjádřením práva 
subjektů údajů na transparentní 
informace a sdělení, které vyžaduje, aby 
správce informoval subjekty údajů o jejich 
právech, pokud jde o používání jejich 
osobních údajů, a upozornil je na 
existenci systémů vyvinutých v souladu se 
zásadami ochrany soukromí již od 
návrhu.

Or. en
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Odůvodnění

Článek 12 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a články 20 a 21 směrnice o 
univerzální službě se vztahují na informační službu o účastnických číslech jakožto součást 
působnosti univerzálních služeb. Databáze poskytovatelů informační služby o účastnických 
číslech musí být „komplexní“, zahrnutí údajů o účastnících je tudíž důležité, stejně jako jejich 
jasné informování o veškerých možnostech, bez ohledu na model přijatý členským státem 
(model účasti, model neúčasti či model smíšený).

Pozměňovací návrh 1119
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1120
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 

vypouští se
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vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby správce „zaváděl postupy“ a „vytvářel mechanismy“, představuje 
nadměrnou regulaci.  Požadavek, aby správce poskytoval prostředky pro podávání žádostí v 
elektronické podobě, v sobě skrývá riziko, že nebude technologicky neutrální.

Pozměňovací návrh 1121
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž může poskytnout prostředky pro 
podávání žádostí v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1122
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, a pokud to 
nevyžaduje neúměrné úsilí nebo náklady, 
správce rovněž poskytne prostředky pro 
podávání žádostí v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

1. Správce poskytne informace uvedené
v článku 14 a pro výkon práv subjektů 
údajů uvedené v článku 13 a článcích 15 až 
19. Správce vytvoří zejména mechanismy 
pro zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud je 
to považováno za vhodné, lze výše 
uvedenou informaci jako celek představit 
ve formě postupů a příruček s postupy, 
aby se usnadnilo porozumění takovéto 
informaci a její použití.

Or. es

Odůvodnění

Povaha této informace je dostupná a práva mohou být vykonávána. Pokud k tomu dojde, 
může se stát, že některé orgány, vzhledem ke své velikosti nebo komplexnosti, budou muset 
stanovit jasně definované postupy, aby umožnily subjektům údajů vykonávat příslušná práva, 
zatímco některé menší nebo jednodušší organizace nebudou muset disponovat žádnými 
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přísnými postupy nebo budou muset uveřejnit jen krátké pokyny, které subjektům údajů sdělí, 
co mají dělat.

Pozměňovací návrh 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž může poskytnout prostředky pro 
podávání žádostí v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1125
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

1. Správce zavede postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud 
datový subjekt hodlá vykonávat práva 
uvedená v článku 13 a článcích 15 až 19, 
požádá o to správce prostřednictvím 
osobně podepsaného nebo jinak 
srovnatelně ověřeného dokumentu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1126
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
mohou být poskytnuty informace 
v elektronické podobě, pokud subjekt 
údajů nepožádá o jiný způsob.

Or. en

Pozměňovací návrh 1127
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
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subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěním se omezuje byrokracie pro MSP.

Pozměňovací návrh 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí nebo pokud povaha 
požadovaných údajů vyžaduje, aby byly 
před zpřístupněním přezkoumány, aby tak 
byly chráněny údaje vztahující se k 
jakékoli třetí straně obsažené v záznamu. 
Tyto informace se poskytují písemně. 
Jestliže subjekt údajů podává žádost 
v elektronické podobě, poskytují se 
informace v elektronické podobě, pokud 
subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Or. en
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Odůvodnění

Osobní údaje mohou obsahovat faktické nebo spekulativní informace o třetích stranách. Mělo 
by být možné požadovat delší období na odpověď s cílem chránit soukromí údajů těchto 
třetích stran. To je obzvlášť důležité v případě zdravotních a sociálních služeb.

Pozměňovací návrh 1129
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena, pokud svá 
práva vykonává několik subjektů údajů 
a jejich spolupráce je nezbytná 
v přiměřeném rozsahu k tomu, aby správce 
nemusel vyvíjet zbytečné a neúměrné úsilí. 
Tyto informace se poskytují písemně. 
Jestliže subjekt údajů podává žádost 
v elektronické podobě, poskytují se 
informace pokud možno v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

Or. en

Pozměňovací návrh 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
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opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
mohou být poskytnuty informace 
v elektronické podobě, nepožádá-li subjekt 
údajů o jiný způsob nebo nemá-li správce 
důvod domnívat se, že by poskytnutí 
informací v elektronické podobě vedlo 
k výraznému riziku podvodu.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí určitých informací v elektronické podobě, jako je například úvěrová dokumentace, 
by v případě jejich poskytnutí spotřebitelům mohlo vést ke změně či krádeži identity. Uvolnění 
informací by mělo záviset na kontrolách zaměřených na prokázání pravosti, které splňují 
kritéria stanovená agenturou, jež má dané údaje v držení, aby se předešlo zachycení, zneužití, 
podvodnému využití nebo pozměnění údajů.

Pozměňovací návrh 1131
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 

2. Správce bez zbytečných odkladů
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tyto 
informace se poskytují písemně, včetně 
elektronických prostředků.
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poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

Or. en

Pozměňovací návrh 1132
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně nebo elektronicky, 
pokud o to požádá subjekt údajů.

Or. en

Odůvodnění

Ponechává jednodušeji volbu formátu vždy na subjektu údajů, nikoli pouze při elektronické 
žádosti o údaje.

Pozměňovací návrh 1133
Sarah Ludford
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

2. Správce bez zbytečných odkladů
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tyto 
informace se poskytují písemně.

Or. en

Odůvodnění

Původní znění klade přílišné požadavky a tuto věc je nejlépe upravit pokyny.

Pozměňovací návrh 1134
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 

2. Správce bez zbytečných odkladů, 
nejpozději však do 30 pracovních dní od 
přijetí žádosti, informuje subjekt údajů, zda 
byla přijata opatření podle článku 13 
a článků 15 až 19, a poskytne požadované 
informace. Tato lhůta může být 
prodloužena o dalších 30 pracovních dní,
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
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aby správce nemusel vyvíjet zbytečné a 
neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá o 
jiný způsob.

nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné 
a neúměrné úsilí nebo v případě, že jsou 
informace neúplné nebo nepřesné.
Informace se poskytují na mediu, na němž 
o ně bylo pořádáno, pokud subjekt údajů 
nepožádá o jiný způsob.

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud správce odmítne provést opatření, 
o které subjekt údajů požádal, správce 
informuje subjekt údajů o důvodech 
tohoto odmítnutí a o možnostech podat 
stížnost orgánu dozoru a uplatnit soudní 
opravný prostředek.

3. Pokud správce nepodnikne opatření, o 
které subjekt údajů požádal, je subjekt 
údajů oprávněn požádat správce o 
vysvětlení důvodů této nečinnosti a o 
možnosti podat stížnost orgánu dozoru a 
uplatnit soudní opravný prostředek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1136
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud správce odmítne provést opatření, 
o které subjekt údajů požádal, správce 
informuje subjekt údajů o důvodech tohoto 
odmítnutí a o možnostech podat stížnost 
orgánu dozoru a uplatnit soudní opravný 
prostředek.

3. Pokud správce odmítne provést opatření, 
o které subjekt údajů požádal, správce 
informuje subjekt údajů o důvodech tohoto 
odmítnutí, veškerých skutečnostech, které 
k odmítnutí vedly a o možnostech podat 
stížnost orgánu dozoru a uplatnit soudní 
opravný prostředek.
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Or. en

Odůvodnění

V současnosti správci údajů často odmítají tato práva bez řádného zdůvodnění. Pro subjekt 
údajů je nemožné rozkrýt nezákonné odmítnutí práv.

Pozměňovací návrh 1137
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud správce odmítne provést opatření, 
o které subjekt údajů požádal, správce 
informuje subjekt údajů o důvodech 
tohoto odmítnutí a o možnostech podat 
stížnost orgánu dozoru a uplatnit soudní 
opravný prostředek.

3. Pokud správce nepodnikne opatření, o 
které subjekt údajů požádal, je subjekt 
údajů oprávněn podat stížnost orgánu 
dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na podání stížnosti k orgánu dohledu je postačující k zajištění toho, aby byla  práva 
subjektu údajů respektována.

Pozměňovací návrh 1138
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí
požadované opatření provést. Pokud jde o 

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují nebo jsou komplikované, může 
správce poskytnutí informací nebo 
provedení požadovaných opatření
zpoplatnit, přičemž tento poplatek odráží 
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prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

administrativní náklady na poskytnutí 
informace nebo provedení opatření.
Pokud jde o prokázání zjevné 
nepřiměřenosti žádosti, nese důkazní 
břemeno správce.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit rovněž složitost (tj. množství nebo strukturu požadovaných údajů).

Pozměňovací návrh 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují nebo jsou komplikované, může 
správce poskytnutí informací nebo 
provedení požadovaných opatření 
zpoplatnit, přičemž tento poplatek odráží 
administrativní náklady na poskytnutí 
informace nebo provedení opatření.
Pokud jde o prokázání zjevné 
nepřiměřenosti žádosti, nese důkazní 
břemeno správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1140
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření adekvátně zpoplatnit se 
zohledněním administrativních nákladů 
na poskytnutí informace nebo provedení 
opatření. Pokud jde o prokázání zjevné 
nepřiměřenosti žádosti, nese důkazní 
břemeno správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti,
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, pokud se žádost stejné 
povahy opakuje častěji než jednou za 6 
měsíců, může správce poskytnutí informací 
nebo provedení požadovaných opatření 
zpoplatnit správním poplatkem, případně 
nemusí požadované opatření provést. V 
takovém případě nese správce důkazní 
břemeno, pokud jde o prokázání toho, že se 
daná žádost opakuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné, s výjimkou skutečných 
nákladů, které má správce s vyřízením 
žádosti. Pokud jdou žádosti obtěžující 
nebo zjevně nepřiměřené, zejména v 
důsledku jejich opakující se povahy, může 
správce odmítnout požadované opatření 
provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do jednotlivých článků.
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Pozměňovací návrh 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření adekvátně zpoplatnit. Výše 
takového poplatku nepřesahuje náklady 
na poskytnutí požadovaných informací.
Pokud jde o prokázání zjevné 
nepřiměřenosti žádosti, nese důkazní 
břemeno správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. . Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou buď 
bezplatné, nebo zpoplatněné poplatkem, 
který nanejvýš pokrývá administrativní 
náklady na vyřízení, zejména s ohledem 
na opakující se nebo rozsáhlé žádosti. 
Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště s cílem vytvořit nesoulad, problém 
nebo finanční zátěž z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
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nese důkazní břemeno správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1146
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na žádosti podle článku 15 se vztahuje 
toto: 
a) správce může poskytnutí příslušné 
informace zpoplatnit. Takový poplatek 
není nepřiměřený;
b) na správce se nevztahuje žádná 
povinnost poskytnout informaci, dokud 
neobdržel:
i) jakýkoli poplatek požadovaný s souladu 
s písm. a) výše; a
ii) jakoukoli informaci ohledně identity 
osoby podávající žádost, kterou může 
správce rozumně požadovat. 
c) Pokud správce údajů již předtím 
vyhověl žádosti dané osoby, není povinen 
vyhovět následující totožné nebo podobné 
žádosti dané osoby v této oblasti, pokud 
neuplynula přiměřená doba mezi 
vyhověním předchozí žádosti a podáním 
žádosti stávající;
d) správce musí přihlédnout k pokynům 
podle článku 38 při rozhodování o tom, 
zda: 
i) následující žádost je totožná nebo 
podobná s předchozí žádostí,
ii) uplynula přiměřená doba mezi 
vyhověním předchozí žádosti a podáním 
žádosti současné.

Or. en
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Odůvodnění

Rozumné zpoplatnění je slučitelné se základními právy. Odrazování od spekulativních, 
opakujících se a obtěžujících žádostí je odůvodněno tím, aby správci nemuseli nést 
nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh 1147
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Monika Hohlmeier
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pokud by měla Komise stanovit, kdy se subjekt údajů domáhá svých práv zjevně nepřiměřeně, 
narušovalo by to vážně práva subjektu údajů. Jedná se kromě toho o úzce definovanou oblast 
práva, jejíž určení by mělo být ponecháno na orgánu dozoru a na soudních orgánech.

Pozměňovací návrh 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1152
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Není to nutné.

Pozměňovací návrh 1154
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

5. Komise je poté, co si vyžádá stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem dalšího vymezení kritérií 
a podmínek pro určování poplatků 
uvedených v odstavci 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Poskytnout Komisi tyto pravomoci by předem zbavovalo významu probíhající jednání o 
návrhu nařízení o elektronické identifikaci a ověřovacích službách pro elektronické transakce
na vnitřním trhu. Při stanovení standardních formulářů a konkrétních standardních postupů 
oznamování v elektronické podobě by to rovněž příliš zasahovalo do technické formy pro 
stanovení pravomoci ve veřejném sektoru.

Pozměňovací návrh 1156
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1157
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

vypouští se
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s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1158
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není to nutné.

Pozměňovací návrh 1160
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro mikropodniky, 
malé a střední podniky. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem stanovení standardních 
formulářů a určení standardních postupů 
pro oznamování uvedené v odstavci 2, 
včetně elektronického formátu. Komise 
přitom přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který všechny prováděcí akty nahrazuje akty v přenesené 
pravomoci. Tím bude zajištěno, že Evropský parlament bude plně zapojen do rozhodovacího 
procesu.

Pozměňovací návrh 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro mikropodniky, 
malé a střední podniky. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 

6. Komise může určit standardní postupy 
pro oznamování uvedené v odstavci 2. 
Komise přitom přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.
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postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1162
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro mikropodniky, 
malé a střední podniky. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro mikropodniky, 
malé a střední podniky. Tyto prováděcí 
akty se po přijetí stanoviska Evropské 
rady pro ochranu údajů přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1163
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro mikropodniky, 
malé a střední podniky. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře pro oznamování uvedené 
v odstavci 2, včetně elektronického 
formátu. Komise přitom přijme vhodná 
opatření pro mikropodniky, malé a střední 
podniky. Tyto prováděcí akty se po přijetí 
stanoviska Evropské rady pro ochranu 
údajů přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2. Pokud 
Komise odkáže na své výsady podle 
článku 10 nařízení 2012/1025, zajistí 
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odpovídající zastoupení mikropodniků, 
malých a středních podniků, skupin 
zákazníků a souhlas Evropské rady pro 
ochranu údajů s použitím těchto 
průmyslových norem pro účely tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu kontroly a vyváženosti si může Komise jako alternativu právního aktu vyžádat 
průmyslovou normu. V tom případě by měla být konzultována Evropská rada pro kontrolu 
údajů a zachováno odpovídající zastoupení MSP a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Práva ve vztahu k příjemcům Požadavek na oznamování v případě 
oprav či výmazů

Or. de

Odůvodnění

Článek 13 neobsahuje žádná práva ve vztahu k příjemcům.

Pozměňovací návrh 1165
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správce oznamuje jednotlivým 
příjemcům, jimž byly údaje zpřístupněny, 
všechny opravy nebo výmazy provedené 
v souladu s články 16 a 17 s výjimkou 
případů, kdy to není možné nebo to 

vypouští se
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vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Or. de

Odůvodnění

Článek 13 je rozdělen do dvou nových odstavců.

Pozměňovací návrh 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správce oznamuje jednotlivým 
příjemcům, jimž byly údaje zpřístupněny, 
všechny opravy nebo výmazy provedené 
v souladu s články 16 a 17 s výjimkou 
případů, kdy to není možné nebo to 
vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, 
jimž byly údaje zpřístupněny a s nimiž je 
ve smluvním vztahu, všechny opravy nebo 
výmazy provedené v souladu s články 16 a 
17 s výjimkou případů, kdy to není možné 
nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1167
Hélène Flautre

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správce oznamuje jednotlivým 
příjemcům, jimž byly údaje zpřístupněny, 
všechny opravy nebo výmazy provedené 
v souladu s články 16 a 17 s výjimkou 
případů, kdy to není možné nebo to 
vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, 
jimž byly údaje zpřístupněny, všechny 
opravy nebo výmazy provedené v souladu 
s články 16 a 17. Správce informuje 
dotyčnou osobu a existenci těchto třetích 
stran.

Or. fr



PE506.146v01-00 146/159 AM\928600CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1168
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce údajů přímo odpovědný za 
operaci informuje všechny příjemce, jimž 
předal údaje, o všech opravách nebo 
výmazech, jež byly provedeny, nebo o 
jakékoli námitce vznesené podle článků 
16, 17 nebo 19. Pokud jsou příjemci 
osobních údajů správci údajů přímo 
odpovídajícímu za danou operaci neznámí 
a není tomu tak v důsledku jejich 
úmyslného jednání nebo nedbalosti, 
nevztahuje se na správce tento požadavek.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení představuje značné ulehčení pro subjekty údajů, zejména v případě výmazu 
údajů. Tato povinnost odpovídá povinnosti subjektu údajů přímo odpovídajícímu za danou 
operaci poskytnout příjemcům podle čl. 14 odst. 1 úplnou dokumentaci.

Pozměňovací návrh 1169
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce údajů nepřímo odpovědný za 
operaci informuje všechny příjemce, jimž 
předal údaje, o všech opravách nebo 
výmazech, jež byly provedeny, nebo o 
jakékoli námitce vznesení podle článků 
16, 17 nebo 19, pokud jim již nebyly 
oznámeny v souladu s výše uvedeným 
odstavcem 1.

Or. de



AM\928600CS.doc 147/159 PE506.146v01-00

CS

Odůvodnění

Tato povinnost odpovídá omezené povinnosti podle čl. 14 písm. e) poskytnout příjemci 
příslušné dokumenty. Subjekt údajů může buď požádat o úplný výmaz, který provede správce 
údajů přímo odpovědný za operaci, nebo o částečný výmaz, který provede správce údajů 
nepřímo odpovídající za danou operaci.

Pozměňovací návrh 1170
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 13 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazní břemeno splnění výše uvedených 
povinností leží na výše uvedených 
správcích údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 1171
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Standardizované informační politiky

1. Pokud existuje alespoň jeden z 
rizikových faktorů  podle čl. 5b odst. 1 až 
10 a pokud jsou shromažďovány údaje o 
daném subjektů údajů, poskytne správce 
údajů tomuto subjektu údajů před 
poskytnutím informací podle článku 14 
tyto podrobnosti:
a) zda jsou osobní údaje shromažďovány 
nad rámec minima nezbytného k danému 
konkrétnímu účelu zpracování,
b) zda jsou osobní údaje uchovávány nad 
rámec minima nezbytného k danému 
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konkrétnímu účelu zpracování,
c) zda jsou osobní údaje zpracovávány k 
jiným účelům, než jsou účely, k nimž byly 
shromážděny,
d) zda jsou osobní údaje předávány 
neveřejným třetím stranám k jiným 
účelům, než jsou účely, k nimž byly 
shromážděny,
e) zda jsou osobní údaje prodávány,
f) zda jsou osobní údaje uchovávány v 
šifrované podobě.
2. Informace uvedené v odstavci 1 jsou 
předloženy v souladu s přílohou X v 
uspořádané tabulkové podobě s využitím 
textu a symbolů, v následujících třech 
sloupcích:
a) první sloupec uvádí grafické formy 
symbolizující tyto podrobnosti
b) druhý sloupec obsahuje základní 
informace popisující tyto podrobnosti;
c) třetí sloupec uvádí grafické formy 
ukazující, zda je konkrétní podrobnost 
splněna.
3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
jsou předloženy ve snadno viditelné a 
zřetelně čitelné podobě a uvedeny v jazyce, 
jemuž spotřebitelé v členských státech, 
jimž jsou informace poskytovány, snadno 
rozumějí. Pokud jsou tyto podrobnosti 
předkládány elektronicky, musí být 
strojově čitelné.
4. Další podrobnosti se neposkytují. 
Podrobná vysvětlení dalších poznámek 
týkajících se podrobností uvedených v
odstavci 1 mohou být poskytnuty spolu s 
dalšími informacemi podle článku 14. 
5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 86 za 
účelem další specifikace podrobností 
uvedených v odstavci 1 a jejich prezentace 
podle odstavce 2 a přílohy X.

Or. en
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Odůvodnění

Subjektům údajů by měly být poskytnuty informace týkající se způsobu, kterým orgán, s nímž 
jednají, údaje zpracoval, aniž by přitom byli zaplaveni neúměrně obrovským množstvím 
informací.  S cílem umožnit rychlejší přehled o politikách v oblasti ochrany údajů a jejich 
lepší srovnatelnost v okamžiku, kdy jsou informace poskytovány subjektu údajů, správce před 
tím, než danou informaci poskytne podrobně, zveřejní informaci stručně pomocí ikony. 

Pozměňovací návrh 1172
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Standardizované informační politiky

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, poskytne správce údajů 
tomuto subjektu údajů před poskytnutím 
informací podle článku 14 tyto 
podrobnosti:
a) zda jsou osobní údaje shromažďovány 
nad rámec minima nezbytného k danému 
konkrétnímu účelu zpracování,
b) zda jsou osobní údaje uchovávány nad 
rámec minima nezbytného k danému 
konkrétnímu účelu zpracování,
c) zda jsou osobní údaje zpracovávány k 
jiným účelům, než jsou účely, k nimž byly 
shromážděny,
d) zda jsou osobní údaje předávány 
neveřejným třetím stranám k jiným 
účelům, než jsou účely, k nimž byly 
shromážděny,
e) zda jsou osobní údaje prodávány,
f) zda jsou osobní údaje uchovávány v 
šifrované podobě.
2. Informace uvedené v odstavci 1 jsou 
předloženy v souladu s přílohou X v 
uspořádané tabulkové podobě s využitím 
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textu a symbolů, v následujících třech 
sloupcích:
a) první sloupec uvádí grafické formy 
symbolizující tyto informace;
b) druhý sloupec obsahuje základní 
informace popisující tyto podrobnosti;
c) třetí sloupec uvádí grafické formy 
ukazující, zda je konkrétní podrobnost 
splněna.
3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
jsou předloženy ve snadno viditelné a 
zřetelně čitelné podobě a uvedeny v jazyce, 
jemuž spotřebitelé v členských státech, 
jimž jsou informace poskytovány, snadno 
rozumějí- Pokud jsou tyto podrobnosti 
předkládány elektronicky, musí být 
strojově čitelné.
4. Další podrobnosti se neposkytují. 
Podrobná vysvětlení dalších poznámek 
týkajících se porobností uvedených v 
odstavci 1 mohou být poskytnuty spolu s 
dalšími informacemi podle článku 14.
5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 86 za 
účelem další specifikace podrobností 
uvedených v odstavci 1 a jejich prezentace 
podle odstavce 2 a přílohy X.

Or. en

Odůvodnění

Subjektům údajů by měly být poskytnuty informace týkající se způsobu, kterým orgán, s nímž 
jednají, údaje zpracoval, aniž by přitom byli zaplaveni neúměrně obrovským množstvím 
informací.  S cílem umožnit rychlejší přehled o politikách v oblasti ochrany údajů a jejich 
lepší srovnatelnost v okamžiku, kdy jsou informace poskytovány subjektu údajů, správce před 
tím, než danou informaci poskytne podrobně, zveřejní informaci stručně pomocí ikony. 

Pozměňovací návrh 1173
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne subjektu 
údajů alespoň tyto informace:

vypouští se

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů;
b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 
1 písm. f);
c) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat;
d) existenci práva požadovat od správce 
přístup k osobním údajům týkajícím se 
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz 
nebo vznést námitku proti zpracování 
těchto osobních údajů;
e) právo podat stížnost příslušnému 
orgánu dozoru a kontaktní údaje orgánu 
dozoru;
f) příjemce nebo kategorie příjemců 
osobních údajů;
g) v případě potřeby uvést, že správce 
hodlá předat údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci a informaci o 
úrovni ochrany poskytované touto třetí 
zemí nebo mezinárodní organizací s 
odkazem na rozhodnutí Komise o 
přiměřenosti;
h) jakékoli další informace potřebné 
k tomu, aby bylo subjektu údajů zaručeno 
korektní zpracování, a to s ohledem na 
zvláštní okolnosti, za kterých se osobní 
údaje shromažďují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1174
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne subjektu 
údajů alespoň tyto informace:

1. Pokud neexistuje žádný z rizikových 
faktorů  podle čl. 5b odst. 1 až 10 a pokud 
se shromažďují údaje týkající se subjektu 
údajů, poskytne správce údajů tomuto 
subjektu údajů na požádání tyto 
informace.

Pokud existují alespoň dva z rizikových 
faktorů podle čl. 5b odst. 1 až 10 a pokud 
se shromažďují údaje týkající se subjektu 
údajů, poskytne správce údajů tomuto 
subjektu údajů tyto informace.

Or. en

Odůvodnění

Článek je změněn v souladu se zásadou kontextu a rizik posle článku 5a (nový) a 5b (nový).

Pozměňovací návrh 1175
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne subjektu 
údajů alespoň tyto informace:

1. Správce přímo odpovědný za operaci a 
případně jeho zástupce zdokumentují 
alespoň toto:

Or. de

Odůvodnění

Jsou zkombinovány články 14 a 28 s tím, že různým správcům údajů jsou uloženy různé 
povinnosti. Povinnosti poskytovat informace a dokumentaci by měly být v široké míře totožné 
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a pro správce údajů je tak snazší tyto povinnosti splnit.

Pozměňovací návrh 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne subjektu 
údajů alespoň tyto informace:

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne subjektu 
údajů alespoň tyto informace: Následující 
odstavce se nevztahují na malé podniky 
provádějící své vlastní činnosti a na údaje, 
které jsou přísně a výlučně určeny k jejich 
vnitřnímu použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 1177
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne subjektu 
údajů alespoň tyto informace:

1. Pokud se shromažďují údaje týkající se 
subjektu údajů, správce poskytne nebo 
přímo zpřístupní subjektu údajů alespoň 
tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Nezbytnost „poskytnout informace“ brání přijímání praktických přístupů k transparentnosti.

Pozměňovací návrh 1178
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se shromažďují údaje týkající 
se subjektu údajů, správce poskytne v 
okamžiku získání osobních údajů 
subjektu údajů tyto informace:
a) totožnost a smluvní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů; 
b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, 
Na žádost subjektu údajů se poskytují 
další informace zahrnující: 
a) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat; 
b) existenci práva požadovat od správce 
přístup k osobním údajům týkajícím se 
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz 
nebo vznést námitku proti zpracování 
těchto osobních údajů; 
c) právo podat stížnost příslušnému 
orgánu dozoru a kontaktní údaje orgánu 
dozoru; 
d) příjemce nebo kategorie příjemců 
osobních údajů; 
e) v případě potřeby uvést, že správce 
hodlá předat údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci a informaci o 
úrovni ochrany poskytované touto třetí 
zemí nebo mezinárodní organizací s 
odkazem na rozhodnutí Komise o 
přiměřenosti; 
f) jakékoli další informace potřebné 
k tomu, aby bylo subjektu údajů zaručeno 
korektní zpracování, a to s ohledem na 
zvláštní okolnosti, za kterých se osobní 
údaje shromažďují. 

Or. en
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Odůvodnění

Postup by měl mít dva kroky.

Pozměňovací návrh 1179
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora
ochrany údajů;

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů nebo, pokud je to důležité 
totožnost a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejich inspektora ochrany 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost a kontaktní údaje správce,
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů;

a) kontaktní údaje správce a případně jeho 
zástupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů;

a) kontaktní údaje správce, případně jeho 
zástupce a inspektora ochrany údajů;

Or. es

Pozměňovací návrh 1182
Michèle Striffler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů;

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a kontaktní údaje 
inspektora ochrany údajů;

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek na poskytnutí informací ohledně totožnosti inspektora ochrany údajů by měl 
nahradit požadavek na poskytnutí standardních informací v podobě kontaktních údajů 
inspektora ochrany údajů s cílem zajistit jeho nezávislost a aktualizace údajů v případě změny 
inspektora.

Pozměňovací návrh 1183
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

b) konkrétní účely zpracování, pro které 
jsou údaje určeny i informace týkající se 
bezpečnosti zpracování osobních údajů, 
včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);
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Or. en

Odůvodnění

Protože je bezpečnost údajů zásadní části zpracování údajů, je tato informace považována za 
důležitou pro subjekt údajů.

Pozměňovací návrh 1184
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), 
a oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f) odstavce 1a a 1b;

Or. en

Pozměňovací návrh 1185
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 
1 písm. f);

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1186
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

b) účely zpracování, pro které jsou 
jednotlivé kategorie údajů určeny, včetně 
smluvních a všeobecných podmínek, 
pokud jsou údaje zpracovávány na základě 
čl. 6 odst. 1 písm. b), a převládajícího 
oprávněného zájmu správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

Or. en

Odůvodnění

V praxi se subjekty údajů často setkávají s obecnými odpověďmi a neobdrží vhodnou 
informaci; pozměňovací návrh tedy vyjasňuje řádnou odpověď.

Pozměňovací návrh 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

b) konkrétní účel nebo účely zpracování, 
pro které jsou údaje určeny, včetně 
informací souvisejících s ustanoveními 
článku 6 a zejména smluvních 
a všeobecných podmínek, pokud jsou údaje 
zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 
b), a oprávněných zájmů správce, pokud 
jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 
odst. 1a a 1b;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1188
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 
1 písm. f);

b) účel nebo účely, pro něž mají být údaje 
zpracovány; a

Or. en

Odůvodnění

Datový subjekt by neměl být zahlcen informacemi.


