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dokument obsahuje osobní údaje. Tyto údaje jsou žadateli poskytnuty k jeho vlastní žádosti na základ  

zákona 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím v platném zn ní.  

 

Dle ustanovení § 4 písm. o) ZOOÚ je žadatel jako fyzická osoba p íjemcem t chto osobních údaj .  

Pokud, dle § 3 odst. 3 ZOOÚ, tyto údaje žadatel použije k jinému ú elu, než výlu n  pro osobní pot ebu,  

musíte se dál ídit ustanoveními ZOOÚ.   

 

P i jakémkoliv zpracování osobních údaj , kterým se dle § 4 písm. e) ZOOÚ, mimo jiné, rozumí i ukládání na 

nosi e informací, zp ístup ování, p edávání, ší ení a zve ej ování, postupujte dle § 5 ZOOÚ. Zejména 

musíte mít dle § 5 odst. 2 a 4 ZOOÚ souhlas subjektu údaj  (osoby, které se osobní údaje týkají),  

se zpracováním t chto údaj , v tomto souhlasu musí být uveden, mimo jiné, i ú el zpracování a tento 

souhlas musíte být schopen kdykoliv b hem zpracování prokázat.   

 

Zvláštní upozorn ní zasluhuje ustanovení § 10 ZOOÚ, kdy p i zpracování osobních údaj  nesmí subjekt 

utrp t újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské d stojnosti, a musí být ochrán n p ed 

neoprávn ným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údaj .  

 

Je pot eba zabezpe it dle § 13 ZOOÚ osobní údaje p ed neoprávn ným nebo nahodilým p ístupem.  

Tato povinnost platí po celou dobu zpracování údaj .  

 

Dle § 27 ZOOÚ mohou být data uložena mimo území Evropské unie jen se souhlasem subjektu údaj . 

Pokud dojde k napln ní n kterého z ustanovení § 44 odst. 2, hrozí od Ú adu na ochranu osobních údaj   

za takovýto p estupek pokuta až 1 000 000 K .  

 

V p ípad  neoprávn ného nakládání s osobními údaji by mohla dot eným osobám vzniknout škoda, 

p ípadn  jiná újma, které se tyto osoby mohou domáhat ob anskoprávní cestou. Zneužití poskytnutých 

osobních údaj  by dle míry intenzity mohlo mít i trestn právní d sledky.      

 

 

 

 

 
JUDr. Tomáš Elis 
tajemník Magistrátu m sta Opavy 

 




