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Definice hlavních výrazů ochrany údajů

“Narušení údajů” znamena	  narušení	 bezpečnošti vedoučí	 k na	hodne	mu nebo neza	konne	mu 
zničení	, ztra	 te , zmene , neopra	vnene	mu zprí	štupnení	 nebo prí	štupu k ošobní	m u	 daju� m, 
prenešený	m, ulozený	m či jinak zpračovaný	m.

“Datový kontrolor” je šubjekt špravují	čí	 ošobní	 u	 daje tí	m, ze rozhoduje proč a jak budou 
ošobní	 u	 daje zpračova	ný.

“Zpracovatel údajů” je ošoba, ktera	  zpračova	va	  ošobní	 u	 daje jme	nem datove	ho kontrolora 
(naprí	klad poškýtovatel zpračova	ní	 mezd).

“Evropský hospodářský prostor” nebo “EHP” znamena	  Rakouško, Belgii, Bulharško, 
Chorvatško, Kýperškou republiku, C&eškou republiku, Da	nško, Eštonško, Finško, Frančii, 
Nemečko, R& ečko, Maďarško, Irško, Ita	 lii, Lotýšško, Litvu, Lučemburško, Maltu, Nizozemí	, 
Polško, Portugalško, Rumunško, Slovenško, Slovinško, S&pane lško, S&ve	dško, Spojene	  kra	 lovštví	, 
Išland, Ličhtenštejnško a Norško. 

“Osobní údaje” jšou jake	koli informače tý	kají	čí	 še z ijí	čí	 ošobý a umozn ují	čí	 její	 identifikači. Do
ošobní	čh u	 daju�  špada	 :

· jme	no, rodne	  čí	šlo;

· podrobnošti o mí	šte  pobýtu ošobý; nebo

· jine	  konkre	tní	 informače o ošobe .

“Zpracování” zahrnuje šhromazďova	ní	, výuz ití	, za	 znam, organizači, u	 pravu, zprí	štupnení	, 
zničení	 nebo učhova	va	ní	 ošobní	čh u	 daju�  jaký	mkoli zpu� šobem. Zpračova	ní	 lze prove	št buď 
manua	 lne , nebo automatizovaný	mi šýšte	mý, napr. IT šýšte	mý; “zpracovat” a “zpracování” še 
výkla	da	  obdobne .

“Profilování” je automatizovane	  zpračova	ní	 ošobní	čh u	 daju�  za u	 čelem zjištení	 určitý	čh 
ašpektu�  o ošobe  š čí	lem analýzovat nebo predví	dat pračovní	 vý	konnošt jednotlivče, jeho 
rozhodova	ní	 a jedna	ní	.

“Citlivé osobní údaje” jšou ošobní	 u	 daju�  odhalují	čí	 nekterou z ní	ze uvedený	čh informačí	 o 
jednotlivči: rašový	  nebo etničký	  pu� vod, političke	  na	 zorý, na	bozenške	  nebo filozofičke	  význa	ní	, 
členštví	 v odborečh. Zvla	 štní	 kategorie ošobní	čh u	 daju�  zahrnují	 zpračova	ní	 genetičký	čh u	 daju� , 
biometričký	čh u	 daju�  (napr. otišký prštu�  nebo zobrazení	 obličeje), zdravotní	 informače, u	 daje o
šexua	 lní	m z ivote  nebo praktika	 čh a veškere	  ošobní	 u	 daje tý	kají	čí	 še odšouzení	 za treštnou 
činnošt nebo špa	čhane	  treštne	  činý. 


