
EVROPSKÁ KOMISE 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V tomto prohlášení jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů. 

Operace zpracování: Vaše Evropa - Poradenství 

Správce údajů: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé 

a střední podniky, oddělení E.4 - Podpora souladu (dále jen „oddělení E.4 GŘ GROW" nebo 

„správce údajů") 

Referenční číslo: DPR-EC-00425 
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1. Úvod 

Evropská komise (dále jen „Komise") se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše 

soukromí. Evropská komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle  nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001. 

Toto prohlášení vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým 

způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých 

osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká máte ve vztahu ke svým osobním 

údajům práva. Obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o 

uplatnění svých práv, dále na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora 

ochrany údajů. 

Informace týkající se zpracování údajů v rámci Vaše Evropa - Poradenství prováděné správcem 

údajů jsou uvedeny níže. 

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme? 

Správce údajů zpracovává vaše osobní údaje za účelem vyřizování žádostí občanů nebo podniků 

o poradenství týkající se jejich práv, která vyplývají z právních předpisů EU, zejména:  

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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a) v souvislosti s dotazy a odpověďmi v rámci databáze, při odpovědi na dotaz, ke kontrole 

kvality poskytovaných služeb, ke statistickým účelům, jako doklad pro řešení strukturálních 

problémů ve fungování vnitřního trhu a k sestavování zpráv o zpětné vazbě (jedná se o souhrnné 

zprávy s anonymními údaji) za účelem tvorby politiky. 

b) v souvislosti s uživateli databáze: aby se zajistilo, že do databáze mají přístup pouze 

oprávnění uživatelé se správně nadefinovaným uživatelským profilem.  

Vaše údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 

3. Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že je to nezbytné pro řízení a fungování Komise, jak je 

stanoveno ve Smlouvách, konkrétně v článcích 1, 5, 11 a 13 Smlouvy o Evropské unii.  

Pokud jde o dotazy, vaše osobní údaje zpracováváme proto, že jste udělili souhlas s jejich 

zpracováním za účelem poskytnutí odpovědi na váš dotaz, a to tím, že jste zaškrtli políčko na 

daném internetovém formuláři, což je považováno za jednoznačný souhlas.  Váš souhlas za tímto 

účelem můžete kdykoli odvolat - stačí napsat na adresu GROW-YOUR-EUROPE- 

ADVICE@ec.europa.eu nebo GROW-E4@ec.europa.eu. 

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme? 

V zájmu realizace této operace zpracovává správce údajů tyto kategorie osobních údajů:  

a) u dotazů: celé jméno, pohlaví, věková skupina, úplná adresa, e-mailová adresa, telefonní 

číslo, státní příslušnost, země pobytu, upřednostňovaný jazyk, činnost (např. student, 

zaměstnanec, důchodce atd.) a jakékoli další osobní údaje obsažené v žádosti;  

b) u uživatelů databáze: ověřovací údaje z vašeho účtu EU Login (povinné), včetně jména, 

příjmení, identifikačních údajů na EU Login a e-mailové adresy, státní příslušnosti a země pobytu.  

Vaše osobní údaje jsem obdrželi od vás. 

5. Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají? 

Správce údajů vaše osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění výše 

uvedeného účelu. Podrobné údaje o uchovávání údajů pro jednotlivé kategorie osobních údajů, 

naleznete níže: 

• Osobní údaje osob, které zaslaly dotaz, budou vymazány 3 roky poté, co žadatel obdrží 

odpověď. Je tomu tak proto, aby bylo možné se případem dále zabývat, pokud se po 

jeho uzavření vyskytnou nové skutečnosti. Po skončení této doby uchovávání jsou 

informace o případu uloženy v anonymní podobě pro statistické účely. Osobní údaje 

obsažené v textu dotazu nebo odpovědi se vymažou do konce měsíce, který následuje 

po odpovědi, pokud odpovídají údajům, které žadatel uvedl v polích „jméno" a 

„příjmení" nebo v e-mailové adrese žadatele. 

• Ověřovací údaje budou uchovávány v IT systému po dobu 3 let od chvíle, kdy přestanete 

být autorizovaným uživatelem databáze.  

6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů? 

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané 

dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů.  

Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o 

bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.  

mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:ADVICE@ec.europa.eu
mailto:ADVICE@ec.europa.eu
mailto:%20GROW-E4@ec.europa.eu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich 

údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z provedení 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) do vnitrostátních předpisů 

členských států EU). 

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje řada technických a organizačních opatření. Technická 

opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a ochrany před ztrátou 

údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, a to s přihlédnutím k riziku 

spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační 

opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají 

legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování. 

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále zpřístupňovány? 

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za 

zpracování údajů a oprávněným zaměstnancům (včetně zaměstnanců smluvního dodavatele 

Komise a odborníků) podle zásady „vědět jen to nejnutnější". Tito zaměstnanci jsou vázáni 

statutárními požadavky a v případě potřeby také dalšími smluvními dohodami nebo dohodami o 

zachování důvěrnosti. 

Externí dodavatel může navíc poté, co podepsal prohlášení o nezveřejňování osobních údajů, 

získat přístup k údajům z databází za účelem jejich využití jako zpětné vazby k tvorbě politiky.  

Vezměte prosím na vědomí, že podle čl. 3 bodu 13 nařízení (EU) 2018/1725 se za příjemce 

nepovažují orgány veřejné moci (např. Účetní dvůr, Soudní dvůr EU), které mohou získávat 

osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu. Další 

zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použ itelnými 

pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.  

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a 

pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon.  

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit? 

Jako subjekt údajů podle kapitoly III (články 14-25) nařízení (EU) 2018/1725 máte specifická 

práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na 

omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti 

zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.  

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí zákonným 
způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a), z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.  

Pro účely tohoto zpracování údajů jste správci údajů dali souhlas s poskytnutím vašich osobních 

údajů. Souhlas s těmito službami můžete kdykoli odvolat tak, že se obrátíte na správce údajů na 

adrese GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu nebo GROW-E4@ec.europa.eu  Odvolání 
souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.  

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na 

pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského 

inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9.  

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi 

zpracování, popište je ve své žádosti (tj. referenční čísla - viz bod 10 níže). 

Veškeré žádosti o přístup k osobním údajům budou vyřízeny do jednoho měsíce. Všechny ostatní 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0679
mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:GROW-B5@ec.europa.eu
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žádosti uvedené výše budou vyřízeny do 15 pracovních dnů. 

9. Kontaktní údaje 

- Správce údajů 

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, 

otázky či pochybnosti nebo pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a 

používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů: 

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, vedoucí 

oddělení E.4 - Podpora souladu, Evropská komise, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie, e-mail: grow-

your-europe-advice@ec.europa.eu and GROW-E4@ec.europa.eu. 

Nepoužívejte prosím tento e-mail k zasílání dotazů, které se netýkají ochrany soukromí.  

- Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů 

V případě neshody se správcem údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podle 

nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních 

údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

- Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) 

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k 

porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského 

inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu nebo https://edps.europa.eu/data- 

protection/our-role-supervisor/complaints en). 

10. Kde najdete podrobnější informace? 

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací 

obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly 

oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro 

ochranu osobních údajů pod referenčním číslem DPR-EC-00425. 

mailto:grow-your-europe-advice@ec.europa.eu
mailto:grow-your-europe-advice@ec.europa.eu
mailto:GROW-B5@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

