Plnění oznamovací povinnosti a výjimky
Z ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“), vyplývá obecná povinnost, podle níž ten, kdo hodlá jako správce
zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona,
je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů před
zpracováváním osobních údajů. Z této povinnosti existují výjimky uvedené v § 18
zákona o ochraně osobních údajů.
Pod písmenem b) tohoto ustanovení je uvedeno, že správce nemusí zpracování
oznamovat, jestliže se jedná o zpracování, které správci ukládá zvláštní zákon
nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností
vyplývajících ze zvláštního zákona. Tady je třeba odkázat na souvislost s § 5 odst.
2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož správce může
zpracovávat osobní údaje pouze bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí
zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Takový zvláštní předpis
dokonce ani nemusí přímo formálně stanovovat nebo určovat, že osobní údaje
budou zpracovávány. K uplatnění výjimky bude bezpochyby postačovat skutečnost,
že bez zpracování osobních údajů by správce nemohl dodržet svou právní povinnost
stanovenou právním předpisem.
Jestliže tedy poskytovatel sociálních služeb bude zpracovávat osobní údaje
pouze

v rozsahu

odpovídajícím

poskytované

službě,

tak

jak

je

charakterizována zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, bude se na poskytovatele vztahovat výše uvedená
výjimka a nebude nutné oznamovací povinnost plnit.
V souvislosti s výše zmíněným je nutné uvést, že podle ustanovení § 18 odst. 2
zákona o ochraně osobních údajů je správce, který provádí zpracování podle § 18
odst. 1 písm. b), povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu
zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a
doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného
Úřadem podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou
formou. Poskytovatel by tedy měl například na svých webových stránkách uvést
informace podle § 16 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, tedy:

a) identifikační údaje správce, u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, u jiných
subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo
přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními
zástupci,
b) účel nebo účely zpracování,
c) kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
d) zdroje osobních údajů,
e) popis způsobu zpracování osobních údajů,
f) místo nebo místa zpracování osobních údajů,
g) příjemce nebo kategorie příjemců,
h) předpokládaná předání osobních údajů do jiných států,
i) popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13.

