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SLOVNÍK ZKRATEK A POJMŮ 

POJEM ZKRATKA STRUČNÁ DEFINICE 

Nařízení GDPR GDPR 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů); 

Osobní údaj OÚ 
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);  

Zvláštní osobní údaje  

Osobní údaje, které zasluhují vyšší stupeň ochrany (údajů, které 

vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 

náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství  

v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických 

údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů  

o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci 

fyzické osoby); 

Zpracování - Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 

soubory osobních údajů; 

Účel zpracování  Cíl činnosti správce a jeho smysl; 

Prostředky zpracování  Nástroje a zvolené postupy pro konkrétní zpracování osobních 

údajů; 

Právní titul  Právní titul neboli právní důvod, je podmínka, bez které není 

zpracování osobních údajů v žádném případě možné; 

Správce 

- 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 

nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely 

a prostředky zpracování osobních údajů;  
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Zpracovatel (OÚ) - Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 

nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; 

Konzultant pro ochranu 

osobních údajů 
KOOÚ 

Osoba (interní/externí) odpovědná za řízení systému ochrany 

OÚ, se zvláštní kompetencí pro oblasti řízení incidentů v oblasti 

ochrany osobních údajů a práv subjektů údajů; 

Administrátor IS  Osoba odpovědná za správu informačních systémů (IS) 

společnosti; 

Subjekt údajů (OÚ) SÚ Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba; 

Souhlas - 

Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev 

vůle subjektu údajů, kterým dává prohlášením či jiným zjevným 

potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; 

Genetické údaje - 

Osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických 

znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její 

fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy 

biologického vzorku dotčené fyzické osoby; 

Biometrické údaje  

Osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování 

týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování 

fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou 

identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické 

údaje; 

Právo SÚ na přístup 

k OÚ (Článek 15) 
 Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní 

údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány; 

Právo na opravu  

(Článek 16) 
 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného 

odkladu opravil nepřesné (a/nebo neúplné) osobní údaje, které 

se ho týkají; 

Právo na výmaz („právo 

být zapomenut“)  

(Článek 17) 

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného 

odkladu vymazal OÚ, které se daného subjektu údajů týkají,  

a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu 

vymazat; 

Právo na omezení  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování; 
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zpracování (Článek 18) 

Právo na přenositelnost 

údajů 

(Článek 20) 

 

Subjekt údajů má právo získat OÚ, které se ho týkají, jež poskytl 

správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž 

by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil; 

Právo vznést námitku 

(Článek 21) 

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace 

právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

které se jej týkají; 

Automatizované 

individuální 

rozhodování, včetně 

profilování 

(Článek 22) 

 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 

založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 

profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 

obdobným způsobem významně dotýká; 

Omezení  

(Článek 23) 

 Právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud 

toto informování nemůže být na újmu účelu omezení; 

Výkon práv subjektů  Sled činností Správce, Zpracovatele OÚ a Administrátora IS, 

vedoucí k aplikaci práv subjektu OÚ; 

Incident  

Jakékoli porušení zabezpečení OÚ, pokud vede k náhodnému 

nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo 

neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění OÚ. 

 


