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ÚVOD

Publikace, která se Vám dostává do rukou, je výsledkem mezinárodní spolupráce úřadů
pro ochranu osobních údajů z Polska, České republiky, Chorvatska a Bulharska, a to v rámci
projektu Leonardo da Vinci, Partnerství (CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134036).

Osobní údaje mají v dnešní době obrovskou ekonomickou hodnotu, která může v případě de-
tailních databází jít až do milionů či desítek milionů eur. Shromažďování, analyzování nebo
předávání dat, ať už vnitrostátně nebo do zahraničí, se stalo velkým byznysem, v jehož rámci
jsou právě osobní údaje hlavním zbožím. A mohou to být i Vaše osobní údaje. Je proto důle-
žité vědět, s kým data sdílíte a co se bude se všemi Vašimi osobními údaji dále dít.

Předkládaná publikace se proto pokouší srovnat odlišné postupy partnerských zemí a najít z po-
hledu fyzické osoby hledající zaměstnání nebo zaměstnané v některé ze zemí Evropské unie
obecná pravidla, která by na poli ochrany osobních údajů mohla být společná pro všechny nebo
alespoň pro většinu členských zemí.

Příručka se zaměřuje na osoby, které hledají práci nebo už jsou zaměstnány, ať už ve veřejném
nebo v soukromém sektoru. Vzhledem k tomu, že podmínky pracovního poměru ve státní
správě jsou v každé zemi upraveny odlišně, jsou informace v příslušné kapitole na státní za-
městnance uplatnitelné do té míry, pokud národní předpisy nestanovují jinak.

Příručka pokrývá celou časovou osu pracovního vztahu – od hledání volného pracovního místa
a zasílání životopisu možným zaměstnavatelům či pracovním agenturám přes přijímací poho-
vor až k době existence pracovně právního vztahu. Zabývá se však i otázkou, jaká pravidla platí
pro zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců, a poslední kapitola se věnuje právům
dotčených osob a roli dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů. Připojen je i přehled
základních pojmů z oblasti ochrany osobních údajů spolu s jejich definicemi.

Máte možnost získat ucelenou představu o tom, jaká pravidla ochrany osobních údajů platí
v pracovněprávní oblasti, jakým povinnostem podléhá zaměstnavatel či další subjekty jako
pracovní agentury a jaká práva má a jakým způsobem je může realizovat dotčená osoba, tj.
současný či bývalý zaměstnanec nebo zájemce o zaměstnání. Věříme, že se tato píručka stane
užitečnou pomůckou pro všechny zúčastněné strany.
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HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Národní úprava ochrany osobních údajů v členských zemích Evropské unie vychází ze stejných
principů, nicméně v každém vnitrostátním právu lze nalézt určitá specifika. Právě proto je dů-
ležité seznámit se alespoň se základní právní úpravou ochrany osobních údajů ve státě, ve kte-
rém se hodláte ucházet o zaměstnání. Mějte na paměti, že bez ohledu na to, jestli zaměstnání
hledáte sami nebo prostřednictvím pracovní agentury, je třeba, aby Vaše osobní údaje byly vždy
chráněny.

1. Údaje nezbytné při hledání zaměstnání
Bez ohledu na to, jakým způsobem budete zaměstnání hledat, dojde ke zpřístupnění Vašich
osobních údajů řadě příjemců, kterým budete zasílat přihlášku do výběrového řízení. V jeho
průběhu byste měli svému potenciálnímu zaměstnavateli sdělit pouze takové údaje, které jsou
vzhledem k charakteru zamýšlené pracovní pozice nezbytné. To znamená, že poskytnout byste
měli jen ty údaje, které jsou opravdu nezbytné pro rozhodnutí o tom, zda budete či nebudete
přijati na konkrétní pracovní pozici. Jinak řečeno, potenciální zaměstnavatel nesmí po uchaze-
čích o zaměstnání požadovat informace v nepřiměřeném rozsahu, stejně jako údaje, které
nepřiměřeně zasahují do jejich soukromí.

Jaké údaje bych měl uvést do svého profesního životopisu?
Do profesního životopisu se běžně uvádějí následující kategorie údajů: 1) identifikační údaje (jméno,
příjmení, datum narození); 2) kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa) a 3) informace o vzdělání, dovednostech, zkušenostech a profesní historii (informace
o školním vzdělání a o dalších absolvovaných kurzech či školeních, předchozích zaměstnáních,
pracovních pozicích a popisu předmětu práce). Obecně platí, že rozhodnutí, které informace
do svého životopisu uvedete, je pouze na Vás. Lze doporučit do životopisu neuvádět údaje, jež
pro účel hledání nového zaměstnání nejsou nezbytné nebo relevantní (např. informace o rodinném
stavu, rodné číslo, své zájmy a koníčky atd.).

Existují nějaké informace, na které se potenciální zaměstnavatel
nesmí ptát?
Potenciální zaměstnavatel se Vás nesmí ptát na údaje, pro jejichž zpracování nemá žádný právní
důvod (neexistuje žádné konkrétní zákonné zmocnění, proč by tato data měl shromažďovat),
stejně jako na údaje, které jsou nepřiměřené nebo nemají žádnou souvislost s výběrovým říze-
ním, např. již uvedený údaj o Vašem rodinném stavu, o tom, kolik máte dětí, nebo zda si je plá-
nujete pořídit, informace o Vaší sexuální orientaci, předchozí výši platu, Vašem náboženském
přesvědčení či politické orientaci.

Co mám dělat, pokud ode mne potenciální zaměstnavatel
požaduje údaje v nepřiměřeném rozsahu?
Pokud Váš případný zaměstnavatel požaduje vyplnění dotazníku, vždy by Vás měl informovat
o tom, které odpovědi a otázky jsou povinné a které pouze dobrovolné (a označit je například
hvězdičkou). U povinných otázek by měl rovněž uvést, na základě jakého právního titulu dané
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informace shromažďuje. Vy potom samozřejmě můžete odmítnout poskytnutí takových infor-
mací, pro jejichž vyžadování nemá potenciální zaměstnavatel žádný zákonný důvod.

Kde mohu získat více informací o zpracovávání svých osobních
údajů, ke kterému dochází v rámci hledání zaměstnání či výběro-
vého řízení?
Každý správce osobních údajů, kterému své údaje poskytujete (např. společnost, u níž se uchá-
zíte o zaměstnání, či personální agentura), je povinen Vám na Vaši žádost zpřístupnit následu-
jící informace:
• svoji identitu (název a adresu sídla);
• účel shromažďování osobních údajů;
• možné příjemce Vašich osobních údajů nebo alespoň kategorie příjemců;
• informace o Vašem právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o právu

na jejich opravu či upřesnění;
• zda je poskytnutí údajů povinné ze zákona, nebo zda je dobrovolné.

Tyto informace by měly být jednoduše a snadno dosažitelné, například přímo v nabídce volného
pracovního místa nebo na internetových stránkách správce.
Stejný princip platí v průběhu pracovního pohovoru. Pokud máte pochyby, proč Váš potenci-
ální zaměstnavatel požaduje určitou osobní informaci, nebojte se ho na to zeptat.
Pokud se ucházíte o zaměstnání v institucích Evropské unie, můžete nejen výše uvedené, ale
i další, více detailní informace, nalézt v dokumentu nazvaném „Ochrana osobních údajů”, který
je dostupný na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr pracovníků (EPSO).

Měl bych odpovídat na nabídky zaměstnání na internetu, u nichž
není uvedena žádná informace o zaměstnavateli a je dostupná
pouze e-mailová adresa?
Ne. Zaměstnavatel, který shromažďuje osobní údaje uchazečů o zaměstnání (životopisy, moti-
vační dopisy, dotazníky atd.) je vždy povinen se plně identifikovat.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů1

Souhlas je jedním z právních titulů, na jejichž základě může správce zpracovávat osobní údaje
dotyčné osoby. Souhlas může být vyjádřen ústně i písemně. Některé společnosti mohou vyža-
dovat, aby souhlas se zpracováním osobních údajů byl pro potřeby výběrového řízení obsažen
přímo ve Vašem životopisu. Obecně však platí, že pokud Vy sami přímo zasíláte svůj životopis
potenciálnímu zaměstnavateli jako reakci na jeho konkrétní nabídku volného pracovního místa,
můžete, ale nemusíte, výslovně vyjádřit svůj souhlas s tím, aby obsažené údaje byly za tímto úče-
lem zpracovávány. Existují však i situace, kdy je výslovný souhlas nezbytný.

1 Pro definici souhlasu viz Slovníček pojmů na straně 31.
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V jakých situacích mám přímo do svého životopisu uvést výslovný
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení?
Lze doporučit, abyste souhlas s budoucím zpracováním svých osobních údajů do životopisu
uvedli vždy, pokud chcete, aby si jej potenciální zaměstnavatel uchoval i po ukončení konkrét-
ního výběrového řízení, do kterého jste se přihlásili, a využil jej i při budoucím hledání zaměst-
nanců pro obsazení dalších pracovních míst. V opačném případě totiž zaměstnavatel může být
podle příslušného vnitrostátního práva či rozhodnutí dozorového úřadu pro ochranu osobních
údajů povinen životopis neúspěšných uchazečů po ukončení výběrového řízení zlikvidovat.
V každém případě by však Váš souhlas měl být jednoznačně formulován tak, aby bylo zjevné,
že jím udělujete souhlas se zařazením svých údajů do databáze daného správce za účelem
budoucích výběrových řízení. Další případ nastává, když je Váš souhlas vyžadován personální
agenturou pro registrace do její databáze uchazečů o zaměstnání. V takovémto případě musí
Vaším souhlasem disponovat právě personální agentura.
Posledním případem, kdy je Váš výslovný souhlas nezbytný, je poskytnutí citlivých údajů2 (např.
o Vašem zdravotním stavu) potenciálnímu zaměstnavateli či personální agentuře. Pro zpraco-
vání citlivých údajů je nezbytný výslovný souhlas dotčené osoby, pokud daný správce pro jejich
shromáždění a další zpracování nemá žádný jiný právní titul. V některých státech, například
v Polsku, musí být souhlas se zpracováním citlivých údajů rovněž vždy vyjádřen písemně.

Jak by měl souhlas se zpracováním osobních údajů vypadat?
Každý písemný souhlas se zpracováním osobních údajů by měl obsahovat následující infor-
mace: na zpracování kterých údajů se vztahuje, komu a pro jaký účel zpracování je poskytován.
Souhlas můžete poskytnout rovněž na omezenou dobu.

Příklady

„Tímto uděluji subjektu X souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v mém životopisu,
a to pouze za účelem výběrového řízení na pozici Y, nabídka č. Z.”

„Tímto uděluji subjektu X souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně citlivých údajů,
které jsem uvedl do přihlášky do výběrového řízení, a to na dobu jednoho roku.”

„Tímto uděluji subjektu X souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životo-
pisu za účelem účasti v současných i budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní
pozice.”

„Tímto uděluji souhlas se zařazením svých níže uvedených osobních údajů do databáze
personální agentury X a s jejich dalším zpracováním za účelem zprostředkování zaměstnání
a souvisejících služeb.”

2 Definici pojmu citlivý údaj najdete ve slovníčku pojmů na straně 31.
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Mohu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Ano. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení či zprostředko-
vání zaměstnání můžete kdykoliv odvolat! Pokud tak učiníte, správce údajů (např. společnost,
u které jste se ucházel o zaměstnání) již nadále nebude oprávněn Vaše údaje za tímto účelem
zpracovávat. V tomto případě Vaše údaje (obsažené v životopisu, motivačním dopisu atd.) mu-
sejí být vymazány nebo zlikvidovány, pokud vnitrostátní právní úprava nestanovuje jiný postup.

3. Možné účely zpracování osobních údajů uchazečů
o zaměstnání

Potenciální zaměstnavatel je povinen osobní údaje uchazečů o zaměstnání využívat jen pro roz-
hodnutí o tom, zda s daným uchazečem uzavře pracovní smlouvu, či nikoliv. Pokud tento účel
pomine, musí údaje smazat nebo zlikvidovat. Správce není oprávněn údaje obsažené v životo-
pisu využívat pro odlišné účely, například pro adresný marketing.

4. Hledání zaměstnání prostřednictvím internetu
Shromažďování osobních údajů prostřednictvím internetu je dnes jedním z nejrozšířenějších
způsobů vytváření databází a je často využíváno i zaměstnavateli při hledání nových zaměst-
nanců. Pokud se zaměstnavatel rozhodne shromažďovat osobní údaje uchazečů o zaměstnání
prostřednictvím internetu (např. prostřednictvím on-line dotazníků na svých webových strán-
kách nebo pomocí elektronické pošty), měl by k jejich ochraně přijmout taková technická a or-
ganizační opatření, která budou přiměřená možným rizikům a kategoriím údajů, které hodlá
takto získávat. Tato povinnost dopadá i na další správce, nejen na přímé zaměstnavatele, ale
například i na správce webových stránek, na které můžete vložit svůj životopis a zařadit jej
do databáze osob hledajících práci, či na personální agentury. Povinnost postupovat v souladu
s právní úpravou ochrany osobních údajů dopadá na každého správce bez ohledu na to, jaký
způsob a prostředky pro shromažďování osobních údajů zvolil.

Jaké webové stránky bych měl používat k předávání svých osobních
údajů dalším subjektům?
Měly by to být především důvěryhodné a spolehlivé webové stránky. Informace obsažené v ži-
votopisu obsahují řadu Vašich osobních údajů, proto by neměly být přístupné neoprávněným
osobám. Vždy se přesvědčte, že webová stránka nebo e-mailová adresa, kterou hodláte využít,
je oficiálním komunikačním nástrojem společnosti, kterou chcete kontaktovat. Zkontrolujte si
také, kdo je správcem daného internetového nástroje a ujistěte se, že přenos dat je zajišťován
prostředky chráněné, šifrované komunikace (to lze zjistit například tím, že příslušná internetová
adresa začíná zkratkou https).

Co bych měl zvážit před tím, než vložím svůj životopis na internet?
Existuje několik základních pravidel:
a) Uložení životopisu na určitou webovou stránku může být podmíněno vytvořením uživatel-

ského účtu a poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Předtím, než tak
učiníte, byste si vždy měli pečlivě přečíst informace o tom, jak provozovatel dané stránky

1. Hledání zaměstnání
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hodlá využívat a jak bude chránit Vaše osobní údaje.3 Z těchto informací můžete například
zjistit, že provozovatel webové stránky hodlá Vaše údaje využívat za účelem zasílání marke-
tingových sdělení, ať už svých vlastních nebo třetích subjektů.

b) Uvádějte do svého životopisu pouze údaje relevantní a nezbytné pro potřeby výběrového řízení.

c) Mějte na paměti, že umístěním svého životopisu na internet zpřístupňujete své osobní údaje
prakticky neomezenému okruhu příjemců. Takto zveřejněných údajů totiž může být využito
i jinak, než jste očekávali, například pro zneužití či krádež Vaší identity, zasílání nevyžádaných
obchodních sdělení, telefonický marketing atd. Pamatujte, že i když svůj životopis z určité
webové stránky odstraníte, na internetu jako takovém bude i nadále přístupný, přinejmen-
ším v paměti různých vyhledávačů. Z tohoto důvodu upřednostňujte takové stránky, které
Vám umožní nahrát životopis anonymně (bez nutnosti zadat Vaše identifikační a kon-
taktní údaje) a na kterých si můžete Vy sami vybrat zaměstnavatele, jehož pracovní nabídka
Vás zaujala, a pouze jemu následně své detailní údaje zpřístupnit.

d) Na webové stránce, kterou hodláte využít pro hledání nového zaměstnání, se seznamte
s nastavením ochrany soukromí. Řada stránek uživatelům umožňuje, aby toto nastavení
změnili tak, jak jim vyhovuje.

5. Personální agentury
Pokud nechcete zaměstnání hledat sami, můžete se obrátit na personální agentury, aby Vám
pomohly nalézt odpovídající pracovní nabídku. Personální agentury obecně nabízejí především
tyto služby: kariérní poradenství, zprostředkování zaměstnání a agenturní zaměstnávání, takže
jsou bezpochyby důležitou součástí procesu hledání nové práce. Znamená to rovněž, že pokud
budete chtít využít jejich služeb, vybraná personální agentura bude shromažďovat a dále zpra-
covávat Vaše osobní údaje v pozici správce osobních údajů.

Jaké druhy osobních údajů může personální agentura shromažďovat?
Obecně řečeno by personální agentura měla shromažďovat za účelem zprostředkování nového
zaměstnání osobní údaje ve stejném rozsahu, jako samotný zaměstnavatel. I v případě perso-
nálních agentur platí, že zpracovávaná data by měla být nezbytná a přiměřená k účelu jejich
zpracování.

Potřebuje personální agentura ke zpracování osobních údajů můj
souhlas?
Ano. Pokud personální agentura nemá žádný jiný právní titul ke zpracování Vašich osobních
údajů (například v zemi, kde sídlí, neexistuje žádné zákonné zmocnění ke zpracování osobních
údajů uchazečů o zaměstnání bez jejich souhlasu). Souhlas můžete kdykoliv odvolat!4

3 Tato informace spolu s údaji o tom, jaká jsou práva a povinnosti provozovatele webové stránky a uživatelů, jsou
obvykle obsažena v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, v angličtině nejčastěji „Privacy Policy“.
4 Více informací o tom, jak může souhlas se zpracováním osobních údajů vypadat, naleznete v bodě 1 této kapitoly.
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K jakému účelu může personální agentura využívat mé osobní údaje?
Personální agentura může zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zprostředkování nebo
zajištění služeb, které bezprostředně souvisejí s hledáním zaměstnání, jako je kariérní pora-
denství, různé vzdělávací a školicí akce, pomoc při hledání zaměstnání apod.

Může personální agentura předávat mé osobní údaje potenciálním
zaměstnavatelům?
Předávání údajů je rovněž nutné považovat za jejich zpracování. To znamená, že personální
agentura může Vaše údaje předávat dalšímu subjektu (typicky vnitrostátnímu nebo zahranič-
nímu subjektu, který hledá nové zaměstnance) pouze tehdy, pokud k tomu má řádný právní
titul, tedy především Váš prokazatelný předchozí souhlas. Každá personální agentura, která
shromažďuje osobní údaje, Vás musí informovat o tom, komu osobní údaje bude či může
v budoucnu předávat.

Doporučení

1. Neuvádějte ve svém životopise údaje, které nejsou nezbytné pro hledání nového zaměst-
nání a pro výběrové řízení.

2. Pamatujte, že máte právo odmítnout sdělení těch svých osobních údajů, pro jejichž
zpřístupnění nemá druhá strana žádnou oporu v zákoně.

3. Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů musíte dát, pokud 1) chcete, aby Vaše
údaje byly uchovány a dále zpracovávány i pro budoucí výběrová řízení; 2) využíváte
služeb personální agentury; 3) sdělujete i své citlivé údaje.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat!

5. Ujistěte se, že máte dostatek informací o zamýšleném zpracování Vašich osobních údajů
a o jejich možném správci předtím, než mu tyto údaje zpřístupníte.

6. Pro hledání zaměstnání na internetu používejte pouze důvěryhodné webové stránky.

7. Myslete na bezpečnost dat předtím, než svůj životopis umístíte na internet. Jednou zveřej-
něné údaje zůstávají veřejnými navždy, i když je z určité webové stránky odstraníte!

1. Hledání zaměstnání

9



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Potenciální zaměstnavatel Vás může během výběrového řízení kontaktovat za účelem ověření
Vašich pracovních zkušeností a pro další zjišťování toho, zda jste vhodná osoba pro danou pra-
covní pozici. Obvykle se tak děje prostřednictvím osobního pohovoru, psychologických nebo
znalostních testů. I během tohoto procesu jsou shromažďovány Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje mohou být shromažďovány během výběrového
řízení?
Během výběrového řízení může Váš potenciální zaměstnavatel detailně prozkoumat údaje uve-
dené ve Vašem profesním životopisu. Výběrové řízení by se nicméně mělo vždy týkat jen těch
skutečností, které jsou významné pro nabízenou pracovní pozici. Všichni uchazeči mají právo
na to, aby se s nimi zacházelo stejným způsobem, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, vyznání či
osobnostní charakteristiky. Pamatujte, že máte právo odmítnout odpovědět na otázky, které Vás
uvádějí do rozpaků nebo narušují Vaše právo na soukromí či osobní důstojnost (například otázky
týkající se náboženského vyznání, politické orientace, rodinného stavu, soukromého života,
sexuální orientace, toho, zda máte či plánujete děti atd.). Existují však situace, kdy se zamě-
stnavatel na některé citlivé otázky ptát může, například v Polsku se může zaměstnavatel ptát
těch zaměstnankyň, které hodlá přeřadit na práci, jež nesmí být vykonávána těhotnými ženami,
na to, zda jsou těhotné, stejně jako osoby, které se ucházejí o zaměstnání učitele ve veřejné
škole, mohou být dotázány, zda byly odsouzeny za úmyslný trestný čin. Obecně řečeno: zmoc-
nění ke zjišťování těchto údajů by mělo vycházet z konkrétní právní úpravy.

Může můj potenciální zaměstnavatel kontaktovat mého předcho-
zího nadřízeného a ptát se na mě?
Někteří zaměstnavatelé mohou chtít získat informace o uchazečích o zaměstnání i tím způso-
bem, že kontaktují jejich předchozí zaměstnavatele. To by se však nemělo dít bez souhlasu da-
ného uchazeče. Pokud o Vás a o Vašich předchozích zaměstnáních potenciální zaměstnavatel
chce získat detailní informace, může Vás požádat o reference a o kontaktní údaje osob, které
tyto reference mohou poskytnout.

Co bych měl vědět o psychologických testech?
Psychologický test je jedním ze způsobů posuzování schopností a dovedností uchazečů o za-
městnání, který může zaměstnavatel ve snaze najít odpovídající osobu zvolit. Psychologický
test však může zaměstnavateli rovněž umožnit, aby o uchazeči získal i takové informace, které
by mu uchazeč sám vědomě neposkytl, nebo které dokonce chce skrýt. Z tohoto důvodu vzbu-
zuje využívání psychologických testů během výběrového řízení řadu kontroverzí, protože jejich
prostřednictvím mohou být získány i takové informace, ke kterým by potenciální zaměstnava-
tel neměl mít přístup, jako jsou například údaje o zdraví daného uchazeče, o jeho názorech,
konkrétní informace ze soukromého a osobního života atd. I z tohoto důvodu by psycholo-
gické testy měly být prováděny pouze psychology s využitím odborných prostředků a s respekto-
váním profesní mlčenlivosti. Měli byste být také informováni o přesném cíli a účelu daného
testu a rozsahu, v jakém se bude dotýkat Vašeho soukromí, a rovněž o tom, kdo bude mít
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k jeho výsledkům přístup. Přípustnost psychologických testů při výběrových řízeních je jednot-
livými národními právními řády posuzována odlišně. V některých státech je předpokladem po-
drobení uchazečů psychologickému testu výslovné zakotvení této povinnosti v právním
předpisu, v jiném postačí souhlas daného uchazeče spolu s možností účast v testu bez dalších
následků odmítnout.

Co je to on-line prověřování uchazeče?
Internet obecně – a zejména sociální sítě – mohou být velkým pokušením i pro zaměstnavatele,
kteří se jejich prostřednictvím mohou snažit získat o uchazeči i další informace, třeba takové,
na které by se nemohli při osobním pohovoru zeptat. Pamatujte na to, že i když takovéto in-
formace získané na Vašem profilu na sociální síti či sledováním Vašich příspěvků v diskusních
fórech potenciální zaměstnavatel nemůže oficiálně použít, v praxi velmi reálně mohou vést
k rozhodnutí o Vašem nepřijetí. I z tohoto důvodu je dobré si uvědomit, že můžete ovlivnit to,
jaké informace o Vás budou na internetu volně přístupné. Některé vyhledávače například umož-
ňují, abyste odstranili své osobní údaje z výsledků vyhledávání. To nejdůležitější však je dů-
kladně se rozmyslet ještě předtím, než svoje osobní údaje na internet umístíte. Způsob, jakým
budete své soukromí v prostředí internetu chránit, záleží především na Vás.

Co se děje s mými osobními údaji, pokud ve výběrovém řízení
neuspěji?
Správce není oprávněn Vaše osobní údaje uchovávat či jinak zpracovávat poté, co pomine účel
jejich shromáždění. To znamená, že bezprostředně po ukončení výběrového řízení by měl
zaměstnavatel zlikvidovat všechny přihlášky a související podklady od uchazečů, kteří ve výbě-
rovém řízení nebyli úspěšní, a to bez ohledu na to, zda byli pozváni k osobnímu pohovoru, či
nikoliv. Výjimkou je situace, kdy předem vyjádříte svůj souhlas s tím, aby Vaše údaje byly ucho-
vávány i nadále pro účely účasti v budoucích výběrových řízeních. Na základě Vašeho souhlasu
pak daný zaměstnavatel může uchovávat údaje a využít pro jakékoliv budoucí výběrové řízení
na pracovní pozici, která odpovídá Vaší kvalifikaci.

Doporučení

1. Pamatujte, že otázky pokládané potenciálním zaměstnavatelem během výběrového řízení
se mohou vztahovat pouze ke skutečnostem významným pro danou pracovní pozici. Vždy
máte právo odmítnout odpovědět na otázku, která vás uvádí do rozpaků nebo narušuje Vaši
lidskou důstojnost.

2. Předtím, než se podrobíte psychologickému testu, se ujistěte, že jeho provedení je v sou-
ladu s vnitrostátním právem. Ani v takovém případě však s účastí v testu nemusíte souhlasit.

3. Buďte si vědomi toho, že Vaše osobní údaje zveřejněné na internetu mohou být využity či
zneužity i během výběrového řízení.

2. Výběrové řízení
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PRACOVNÍ POMĚR

V průběhu pracovního poměru může zaměstnavateli vzniknout potřeba zpracovávat o zaměst-
nancích informace, které však nejsou jen pracovní povahy. Dílem je to dáno pracovní legislati-
vou, jindy specifikou pracovní činnosti nebo zájmy zaměstnavatele. V každém jednotlivém
případě byste měli zvážit, zda je požadavek zaměstnavatele oprávněný. Je nutno dodat, že
na pracovišti nelze očekávat stejnou míru soukromí jako např. doma a že zpracování osobních
údajů v pracovněprávním vztazích není vždy podmíněno Vaším souhlasem.
V pracovní legislativě je poměrně málo detailních pravidel stanovujících zaměstnavateli přesné
mantinely zpracování údajů o jeho zaměstnancích. Zaměstnavatelé by měli zavádět postupy
dobré praxe, jako je jasná politika zabezpečení soukromí, která by byla pro zaměstnance sro-
zumitelná a dostupná. Tato pravidla by měla poskytovat informaci o tom, jaká zaměstnanecká
data jsou shromažďována a dále zpracovávána, za jakým účelem, na jakou dobu a které osoby
(včetně dalších zaměstnanců) k nim mají přístup. Měla by také poskytovat vysvětlení, zda je
poskytnutí údajů dobrovolné nebo povinné a jaké jsou důsledky odmítnutí je poskytnout, jaká
práva má v této oblasti zaměstnanec a zda budou data případně předána do jiné země a proč.
Pokud zaměstnavatel zřídil pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, je dobré uvést kon-
taktní údaje tohoto pracovníka (v České republice však není tato pozice zákonem upravena,
resp. správci údajů nejsou povinni ji zřídit).

3.1. Otázky zpracování osobních údajů během zaměstnanec-
kého poměru

Spolu s uzavřením pracovního poměru vzniká zaměstnavateli i zaměstnanci řada práv a zá-
vazků. Okamžik podpisu pracovní smlouvy je také začátkem povinnosti jejich plnění.

3.1.1. Pracovní smlouva a spis zaměstnance
Po uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatelem každému zaměstnanci založen jeho osobní
spis, který obsahuje dokumenty potřebné pro uzavření a plnění pracovní smlouvy. Některé
materiály v něm obsažené jste dodali Vy sami, další doplnil zaměstnavatel. Většina z doku-
mentů obsahuje Vaše osobní údaje, například údaje z průkazu totožnosti nebo pasu a potvrzení
o vzdělání.
Jaké konkrétní informace má pracovní spis obsahovat, stanoví příslušná národní pracovněprávní
legislativa.

Smí zaměstnavatel kopírovat průkaz totožnosti při uzavírání
pracovní smlouvy?
To závisí na legislativě konkrétního státu. Zpravidla neexistuje žádný právní důvod pro kopíro-
vání průkazů totožnosti, neboť tyto dokumenty obsahují i informace, které nesouvisejí s výko-
nem práce. Pokud Vám zaměstnavatel neuvede zákonné důvody pro pořízení kopie Vašeho
průkazu totožnosti, máte právo s tímto postupem vyslovit nesouhlas a stěžovat si na něj.
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Je nezbytné uchovávat v pracovním spise informace o mém osob-
ním životě?
Váš osobní spis může v zásadě obsahovat pouze informace o Vašem pracovním vztahu.
V určitých případech v něm však mohou být i údaje týkající se Vašeho osobního života. Tyto
informace musíte obvykle poskytnout Vy sami, aby zaměstnavatel mohl dostát svým povin-
nostem. Budete-li například potřebovat volno na vyřízení soukromých záležitostí nebo povin-
ností (svatba, narození dítěte, darování krve, úmrtí příbuzného, jednání u soudu), musíte
zaměstnavateli poskytnout příslušné informace.

Jak dlouho může zaměstnavatel uchovávat mé osobní údaje?
Zaměstnavatel smí Vaše data uchovávat jen po dobu stanovenou zvláštním zákonem (např.
polské pracovní právo vyžaduje, aby osobní spis byl uchováván ještě 50 let po skončení pra-
covního poměru a mzdové podklady 50 let od jejich vzniku). Po uplynutí zákonné lhůty musejí
být Vaše osobní údaje smazány.

3.1.2. Přístup k osobním údajům zaměstnanců
Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nesmějí být zpřístupněny bez Vašeho výslovného souhlasu
nebo jiného právního titulu. Zaměstnanecké údaje lze poskytnout dvěma skupinám příjemců:
pracovníkům, kteří mají od zaměstnavatele výslovné oprávnění, a externím subjektům na
základě právního předpisu.

Kdo má přístup k mému pracovnímu spisu?
Přístup k Vašim osobním údajům v organizaci, kde pracujete, mají zaměstnanci, v jejichž pra-
covní náplni je zpracování takových dat a kteří k tomu byli zaměstnavatelem zmocněni (napří-
klad Váš nadřízený, osobní oddělení, mzdová účtárna).

Které externí subjekty mají přístup k mým osobním údajům?
Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí Vaše osobní údaje zpřístupnit třetí osobě. Přístup lze
umožnit pouze v případě, kdy má zaměstnavatel zákonnou povinnost vůči příslušným státním
úřadům (typicky finanční úřady, inspektoráty bezpečnosti práce); dále lze data zpřístupnit třetí
osobě na základě Vašeho výslovného souhlasu nebo v dalších případech na legislativním pod-
kladě (např. během soudního procesu za účelem ochrany práv a zájmů zaměstnavatele).

3.1.3. Předávání osobních údajů do zahraničí
V dnešním globalizovaném světě se mobilita firem a zaměstnanců a s tím související předávání
osobních údajů stává běžným jevem. Důvody pro předávání mohou být různé. Obvykle jde
o transfery v rámci nadnárodních společností (mezi ústředím a pobočkami) nebo na základě
subdodavatelských smluv (outsourcing).

3. Pracovní poměr
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Je předávání údajů uvnitř Evropské unie a Evropského hospodář-
ského prostoru podmíněno souhlasem dozorového orgánu ochrany
dat?
Ne, není. V Evropské unii i Evropském hospodářském prostoru (EHP) platí svoboda předávání
osobních údajů, tedy i zaměstnaneckých (mezi pobočkami soukromých společností i mezi
orgány státní správy), a není potřeba žádné povolení od dozorových orgánů ochrany osobních
údajů. Naopak předání do třetí země5 může vyžadovat schválení příslušným dozorovým úřadem.

Je k předání osobních údajů do zahraničí vždy potřeba můj souhlas?
Ne, není. Souhlas není potřeba, pokud zaměstnavatel plní povinnosti uložené mu pracovní le-
gislativou nebo údaje předává na základě jiného právního titulu, v souvislosti s řízením lidských
zdrojů, za účelem splnění smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v rámci šetření tre-
stných činů atd. Je však doporučeníhodné, aby vás zaměstnavatel o takovém předání infor-
moval dříve, než k němu dojde.

Jaké informace o předání svých osobních údajů mohu obdržet?
Mělo by být dobrým zvykem informovat zaměstnance o tom, jaké údaje mají být předány,
v jakém rozsahu, za jakým účelem, kdo jsou příjemci a také jaká má práva v případě neopráv-
něného zpracování osobních údajů (právo stížnosti, právo požadovat vymazání dat). Informace
by měla obsahovat alespoň základní informaci o úrovni ochrany osobních údajů v zemi pří-
jemce, pokud jde o tzv. třetí zemi.

Kdy je povoleno předávat citlivé údaje?
Takzvané citlivé údaje smí zaměstnavatel předávat za účelem uplatnění specifických práv nebo
naplnění konkrétních povinností nebo na základě výslovného souhlasu zaměstnance. O předání
takových údajů byste měli být informováni.

3.2. Právo přístupu k informacím a právo na ochranu osobních
údajů

Právo na ochranu osobních údajů není absolutní6, existují z něj výjimky, které ovšem musejí být
upraveny zákonem. Pokud například zastáváte veřejnou funkci, je přípustné, aby některé Vaše
osobní údaje byly zveřejněny na základě práva na přístup k informacím. V takových situacích
je potřeba hledat rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a svobodným přístupem k infor-
macím (uplatňuje se princip proporcionality)7.

Podléhají rovnocenné ochraně osobní údaje všech zaměstnanců?
Úroveň ochrany soukromí u veřejných činitelů je obecně nižší. U nich platí princip transparent-
nosti a povinnost veřejně skládat účty. Musejí například veřejně přiznávat příjmy, majetek a posky-
tovat další informace, aby vyloučili možnost střetu zájmů.

5 Třetí zemí se rozumí stát, který není členem EU nebo EHP.
6 Absolutní práva platí pro všechny subjekty a nepodléhají žádným omezením.
7 Principem proporcionality se rozumí vyváženost dvou protichůdných práv, kdy ani jedno z nich nemá obecnou
přednost.
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Je nutný můj souhlas se zveřejněním osobních údajů v případě
žádosti na základě práva o svobodném přístupu k informacím?
Evropská legislativa neposkytuje na tuto otázku jednoznačnou odpověď. V některých státech
(např. v Bulharsku) platí ze zákona, že pro zpřístupnění dat spadajících do kategorie veřejně
přístupných informací, která jsou současně osobními údaji, je souhlas subjektu údajů nezbytný.
V případě nesouhlasu smí být informace zveřejněna pouze bez osobních údajů.
V jiných zemích (např. v České republice) není souhlas vždy potřeba, zejména pokud osobní
údaje náležejí veřejně činné osobě či zaměstnanci veřejné sféry a týkají se veřejné nebo úřední
činnosti.

V jakých případech jsou moje osobní údaje přístupné?
Pokud vykonáváte veřejnou funkci, není potřeba žádat o Váš souhlas se zpřístupněním někte-
rých Vašich osobních údajů. Zde je několik příkladů:
• informace o Vašem postavení v organizaci;
• údaje o počtu, délce a účelu Vašich služebních cest;
• údaje o členství v komisích ve veřejných orgánech – tato data nemají vypovídat o soukromém

životě, nýbrž pouze o pracovních aktivitách;
• prohlášení o příjmech a majetku – vysocí úřední činitelé mají zákonnou povinnost předložit

každoročně přehled svých příjmů a majetku, jakožto součásti protikorupčních opatření;
• informace o vzdělání a kvalifikaci veřejných činitelů a další údaje, které jsou podmínkou

zastávání veřejné funkce – týká se jak ministrů a jejich náměstků, či představitelů místní
samosprávy, tak nižších úředníků. Tyto informace jsou potřebné k posouzení, zda ten který
činitel má odpovídající akademickou a profesní kvalifikaci pro řádný výkon své funkce;

• jakákoliv další informace spojená s výkonem veřejné funkce nebo užíváním veřejných
finančních prostředků.

3.3. Zveřejňování informací za účelem propagace
Zaměstnavatelé ve veřejném i soukromém sektoru uveřejňují o sobě i o Vás určité množství
informací. Jde o běžnou praxi zaměřenou na posílení transparentnosti ve vztahu ke klientům.
Informační politika zaměstnavatelů (např. na firemní webové stránce) o řídícím týmu a zaměst-
nancích je všeobecně akceptována. Je například běžné uveřejnit kontaktní údaje (pracovní
e-mailová adresa a telefonní číslo) určitých zaměstnanců pro zjednodušení komunikace s ex-
terními subjekty.
Uveřejňování fotografií z pracovních akcí (například konference) je součástí tvorby korporátního ob-
razu organizace, ať soukromé nebo veřejné. Od osob ve vysokých veřejných funkcích se očekává
mediální publicita, která může začínat umístěním příslušného životopisu na webu organizace.
Nezbytnost zveřejnit Vaše osobní údaje může rovněž vycházet ze zákona. Třeba bulharská le-
gislativa požaduje sestavit a na služebním webu umístit jmenný seznam zaměstnanců státní
správy, kteří vyplnili prohlášení podle zákona o předcházení střetu zájmů.
Všechny uvedené případy zveřejnění se týkají pracovní činnosti jednotlivců a nepředstavují ne-
oprávněný zásah do jejich soukromí, neboť jsou neoddělitelně vázána na jejich pracovní činnost.

3. Pracovní poměr
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3.4. Citlivé údaje, které by zaměstnavatel neměl zpracovávat
Evropská legislativa na ochranu dat obecně zakazuje zpracování osobních údajů, které
obsahují informaci o rase, náboženském vyznání, politickém nebo filozofickém přesvědčení,
členství v odborech, sexuálním životě a orientaci nebo o zdravotním stavu konkrétního člo-
věka. Zaměstnavatel je oprávněn tato data zpracovávat, pokud je to nezbytné pro naplnění
jeho práv a povinností v oblasti pracovního práva. Zpracování citlivých údajů může v určitých
případech umožnit také Váš souhlas.
Rovněž pokud hodláte uplatnit určitá zvýhodnění, musíte zaměstnavateli sdělit příslušné infor-
mace, které mohou být citlivé. Zde jsou příklady:
• mimořádné volno pro odborovou činnost;
• řádná dovolená z důvodu náboženských svátků, pokud nejsou zároveň státem uznanými

dny volna;
• v Bulharsku je zaměstnavatel povinen uvolňovat z práce těhotné zaměstnankyně nebo ty,

které podstupují umělé oplodnění a potřebují se podrobit lékařským testům.

Pracovní legislativa stanovuje různá práva na zvláštní ochranu a začleňování invalidů. Je v zájmu
těchto osob, aby poskytly úřední dokumenty dokládající jejich zdravotní stav, aby tak zaměst-
navatel mohl v této oblasti dostát svým závazkům.

Je nezbytné poskytnout zaměstnavateli informace o zdravotním
stavu?
Zaměstnavatel má právo získat obecnou informaci o Vašem zdravotním stavu, pokud je to
nutné z důvodů bezpečnosti práce a pro dodržování pracovní legislativy nebo plnění pojistných
podmínek. Zaměstnavatel a jakákoli další osoba zpracovávající zdravotní údaje musí přijmout
odpovídající ochranná opatření8 proti neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo jejich
zneužití.

Jaké dokumenty jsem povinen doložit v případně nepřítomnosti
z důvodu nemoci?
Pracovní neschopnost se dokládá neschopenkou, která obsahuje také informace o Vašem zdra-
votním stavu v rozsahu upraveném národní legislativou. Tuto neschopenku je třeba předložit
zaměstnavateli, aby mohl vyplatit příslušné náhrady.

3.5. Používání komunikačních prostředků na pracovišti
Veškeré prostředky poskytnuté zaměstnavatelem na pracovišti je nutno využívat v souladu
s příslušnými vnitřními předpisy. Zaměstnavatel má právo přiměřeným způsobem kontrolovat,
jak jsou tyto předpisy dodržovány. Zaměstnavatel přesto nesmí zasahovat do Vašeho soukromí
na pracovišti (např. sledováním telefonních hovorů, elektronické pošty nebo klasických
poštovních zásilek došlých na Vaše jméno).

8 Povahu takových odpovídajících opatření stanoví příslušná národní legislativa, v České republice především
§ 13 zákona o ochraně osobních údajů.
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3.5.1. Sledování internetu a pracovních e-mailů
Internet a elektronická pošta se staly neoddělitelnou součástí pracovního života. Je proto
důležité poznat, kde je hranice mezi soukromím a pracovními povinnostmi.

Může být adresa elektronické pošty osobním údajem?
V zemích Evropské unie není v této otázce jednotný přístup. Většinou je adresa e-mailu pova-
žována za osobní údaj, obsahuje-li informaci, kterou lze přiřadit ke konkrétnímu jednotlivci,
například Josef.Novak@uoou.cz. V Bulharsku je však adresa e-mailu považována za osobní údaj
pouze v kombinaci s další informací identifikující určitou osobu.

Je monitorování využití pracovní elektronické pošty a internetu za-
městnavatelem zpracováním osobních údajů?
Takové sledování nevyhnutelně zahrnuje zpracování osobních údajů. Právo na soukromí
a ochranu osobních údajů nekončí u vchodu na pracoviště. Uživatelé elektronické pošty i dal-
ších druhů elektronické komunikace požívají stejnou ochranu základních práv jako v případě
klasické pošty. Zaměstnanec během práce navazuje kontakty a je obtížné rozlišit, které jeho
aktivity jsou čistě pracovní nebo osobní povahy, a z toho důvodu je sledování využití elektro-
nické komunikace a internetu na pracovišti zpracováním osobních údajů.

Je zaměstnavatel povinen informovat mě o tom, že sleduje užívání
pracovní elektronické pošty a internetu?
V některých zemích, například v České republice nebo Chorvatsku, musí zaměstnavatel za-
městnance přímo upozornit, že monitoruje elektronickou poštu a internet. Naproti tomu v Bul-
harsku nebo Polsku není tato povinnost uložena zákonem, je však dobrou praxí, že zaměstna-
vatelé uplatňují politiku transparentnosti vůči svým zaměstnancům. Při přijetí do zaměstnání
byste měli být seznámeni s vnitřními pravidly organizace a měli byste být informováni o pří-
padném monitorování elektronické pošty a internetu. Obdržet byste měli zejména informace,
zda a za jakých podmínek smíte během pracovní doby posílat soukromé e-maily z pracovní
adresy, jaký je postup při otevírání Vašich e-mailů během Vaší delší nepřítomnosti, zda smíte
v pracovní době používat internet pro soukromé účely a jaká technická a organizační opatření
zaměstnavatel učinil pro ochranu osobních údajů.

Smí zaměstnavatel omezit užívání internetu na pracovišti?
Ano, smí. Zaměstnavatel má právo kontrolovat užívání internetu a nastavit možnosti práce
s prostředky výpočetní techniky podle svého uvážení. Zaměstnavatel má přirozeně zájem, abyste
netrávili čas na sociálních sítích a nebrouzdali po internetu na úkor svých pracovních povin-
ností. Blokování některých webových stránek, typicky sociálních sítí (Facebook, Twitter, G+)
nebo komunikačních aplikací (Skype), je tedy jistě přípustné. Podobná omezení musejí být
vysvětlena v interních předpisech a zaměstnanci s nimi musejí být prokazatelně seznámeni
(předpis může být i součástí pracovní smlouvy). Zaměstnavatel by Vás měl také seznámit
s podmínkami používání internetu pro soukromé účely, sdělit Vám například, které stránky je
zakázáno navštěvovat apod. Doporučuje se, aby zaměstnavatel dával přednost prevenci zne-
užití internetu před sledováním svých zaměstnanců.

3. Pracovní poměr

17



Smí mít zaměstnavatel bez mého svolení přístup do mého soukro-
mého e-mailu?
Ne, nesmí. Soukromá elektronická komunikace (e-mail, sms, chatová historie) představuje
korespondenci a i v tomto případě platí, že listovní tajemství smí být narušeno pouze na základě
rozhodnutí soudu. Právo na soukromí korespondence je v Evropě zakotveno i na ústavní úrovni.
Pokud by zaměstnavatel narušil soukromí komunikace, vystavil by se riziku postihu i podle trest-
ního práva.
Rozhodnutí zaměstnavatele o sledování komunikace (korespondence) musí tedy vycházet z její
povahy. V případě soukromé komunikace by její sledování nebylo legální.

Smí zaměstnavatel otevírat mé pracovní e-maily bez mého souhlasu?
Ano, z důvodu ochrany svých práv a zájmů, jako je zajištění efektivního pracovního procesu
nebo ochrana před případnou ilegální činností svých zaměstnanců, smí zaměstnavatel mít přís-
tup k Vašim pracovním e-mailům. V tomto případě je třeba vždy hledat rovnováhu mezi zájmy
zaměstnavatele a zaměstnancovým právem na soukromí. Existuje několik doporučení, která by
zaměstnavatel měl v průběhu sledování dodržovat: musí existovat konkrétní, jasně vyjádřený le-
gální důvod, sběr dat musí odpovídat účelu sledování a zaměstnanci musejí mít možnost přís-
tupu k jejich takto shromážděným osobním údajům.
Pokud zaměstnavatel plánuje monitorovat pracovní e-mailové schránky svých zaměstnanců,
musí přísně zakázat používání elektronické pošty pro soukromé účely a zajistit, že touto kon-
trolou nebudou porušena Vaše ústavní práva. Daný požadavek by měl zaměstnavatel zakotvit
do příslušného interního předpisu a seznámit s ním všechny dotčené zaměstnance.

3.5.2. Systémy sledování a kontroly služebních aut
Zaměstnavatel má právo bez Vašeho souhlasu vybavit služební auta zařízením pro sledování
a kontrolu, pokud je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo dáno povahou pracovní činnosti.
Nejoblíbenějším způsobem sledování a kontroly vozového parku je tachograf a systém GPS.
Zaměstnavatel Vás musí informovat o existenci takového zařízení a pravidlech jeho použití.
I tady platí, že použití těchto sledovacích systémů by mělo být upraveno vnitřním předpisem
a shromažďovaná data by měla být zpracovávána v souladu s tímto předpisem. Příklady, kde
jsou použití sledovacího a kontrolního zařízení odůvodněné, nalezneme například u kurýrních
služeb nebo firem zajišťujících bezpečný převoz peněz. Nainstalované zařízení umožňuje za-
městnavateli sledovat pohyb vozu, spotřebu paliva a další parametry, a tím optimalizovat úroveň
poskytovaných služeb.
Dalším důvodem pro použití sledovacího systému je možnost vystopování vozu v případě krádeže.
Nakládání s osobními údaji získanými z GPS systému ve služebním autě by mělo být upraveno
vnitřním předpisem zaměstnavatele, zejména pokud mají zaměstnanci povoleno používat slu-
žební vůz pro soukromé účely.

3.6. Techniky a metody dozoru zaměstnavatele
Jednotných pravidel pro techniky a metody dozoru (sledování) není mnoho. Každá země se
v současnosti snaží řešit tuto problematiku sama v souladu s obecnými mezinárodně platnými
pravidly pro ochranu soukromí.
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V posledních letech došlo k prudkému nárůstu počtu dohledových systémů používaných za-
městnavateli ke kontrole docházky a využití pracovní doby, k ochraně firemního majetku nebo
za účelem zlepšení pracovní kázně.
Tam, kde sledování není založeno na plnění konkrétní zákonné povinnosti, je vztah zaměstna-
vatel – zaměstnanec nerovnovážný. V některých státech, třeba v Bulharsku, smí zaměstnavatel
použít tuto techniku jen se svobodným, informovaným a výslovným souhlasem zaměstnance,
který musí být udělen ještě před tím, než se dotyčná osoba stane předmětem sledování.
Je na zaměstnavateli, aby prokázal, že určitý zaměstnanec, případně všichni zaměstnanci,
poskytli souhlas svobodně a bez nátlaku.
Vaším základním ústavním právem je nebýt sledován, fotografován, filmován, nahráván nebo
být podrobován jiným podobným procedurám bez Vašeho vědomí nebo přes Váš výslovný ne-
souhlas, s výjimkou případů stanovených zákonem.
V některých státech, například v České republice, je použití takových sledovacích prostředků
možné pouze v situacích upravených pracovním právem a souhlas zaměstnance zde nehraje
roli. Zaměstnavatel je oprávněn takové sledovací systémy nasadit pouze tehdy, pokud lze
s ohledem na povahu jeho činnosti k monitorování nalézt skutečný a závažný důvod9.

3.6.1. Kamerové sledování
Videozáznamy pořízené kamerovými systémy obsahují osobní údaje, které Vás mohou jedno-
značně identifikovat. Ke zpracování osobních údajů ve smyslu příslušné právní úpravy dochází
pouze tehdy, pokud je z kamerového sledování pořizován záznam.

Je zaměstnavatel oprávněn provozovat sledování prostřednictvím
kamerových systémů na pracovišti?
Je-li důvodem kamerového monitorování kontrola pracovního procesu a využívání pracovní
doby, lze obraz zaznamenávat pouze na základě zákonného titulu nebo s výslovným souhlasem
dotčených osob (třeba formou ustanovení v pracovní smlouvě). V některých zemích, např.
v Bulharsku, je to možné jen s výslovným souhlasem dotčených osob. V jiných státech, např.
v České republice nebo Polsku, je kamerové sledování zaměstnanců možné jen ve vážných pří-
padech, zejména s ohledem na povahu činnosti zaměstnavatele. Není-li tato podmínka splněna,
zaměstnavatel nesmí kamerové sledování zavést, ani pokud by měl souhlas zaměstnanců.
Zaměstnavatel smí dále provozovat sledování prostřednictvím kamerových systémů z důvodu
bezpečnosti práce, ochrany života a zdraví zaměstnanců nebo jiných osob (například vzdálený
dohled nad pacienty na jednotkách intenzivní péče). Nesmí však sledovat místa jako šatny,
toalety nebo místnosti, kde se zaměstnanci scházejí během přestávky.
V některých oblastech, vzhledem k jejich zvláštní povaze, je použití kamerového sledování
vyžadováno. Patří sem národní bezpečnost a obrana, ochrana veřejného pořádku a hranic,
bankovnictví nebo herny.

9 Blíže viz § 316 odst. 2 zákoníku práce.
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Mám právo být zaměstnavatelem informován o existenci sledování
prostřednictvím kamerových systémů?
Ano, máte. O přítomnosti kamerových systémů musíte být informováni alespoň prostřednictvím
viditelně umístěných informačních tabulí, aniž by bylo nutné uvádět umístění jednotlivých
sledovacích zařízení. Nestačí však jen vyvěsit informační tabulku s obrázkem (piktogramem
zobrazujícím kameru), tím by informační povinnost nebyla splněna. Dotčení zaměstnanci by
také měli dostat veškeré další informace o zpracování jejich osobních údajů.
V Chorvatsku je zaměstnavateli zákonem uloženo záměr instalovat sledovací technologie (ro-
zumí se i kamery) předem konzultovat se zástupci zaměstnanců.

Mám právo si stěžovat na sledování prostřednictvím kamerových
systémů?
Ano, proti takovému sledování se můžete ohradit. Pokud ovšem zaměstnavatel prokáže zá-
konný důvod, může Vás sledovat i bez Vašeho souhlasu. Pokud Vaše povinnosti vyžadují práci
v prostorách nebo na místě, které musí být kamerami vybaveno (například herna), měl by Vás
zaměstnavatel o povinnosti mít kamerový systém informovat již před započetím pracovního
poměru.

Mám právo vidět videozáznamy, na kterých jsem zaznamenán?
Ano, máte. Každý jednotlivec má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně videona-
hrávek). Tam, kde by se při výkonu práva přístupu mohl zaměstnanec (žadatel o přístup) dostat
i k údajům třetích osob, je zaměstnavatel (správce údajů) povinen zajistit, aby byla zpřístupněna
pouze data týkající se žadatele. Na videozáznamech musí tedy rozostřit tváře ostatních lidí.
Pokud to není technicky možné, musí ke zpřístupnění videonahrávky dát souhlas všechny osoby,
které se na záznamu nacházejí.

3.6.2. Biometrické údaje10

Je použití systémů využívajících biometrické údaje zaměstnavate-
lem zpracování osobních údajů?
Ano, je. Identifikace jednotlivce, například prostřednictvím skeneru otisků prstů, je v každém
případě automatizovaným zpracováním osobních údajů. Biometrická data mají specifickou po-
vahu a v některých státech, třeba v České republice, je zákon považuje za citlivé údaje11.

Je můj zaměstnavatel oprávněn používat k dohledu a kontrole
systémy pracující s biometrickými daty zaměstnanců?
Neexistují jednotné předpisy pro použití systémů využívajících biometrická data ke kontrole
pracovního nasazení. Použití takových zařízení je však potřeba pečlivě zvážit s přihlédnutím

10 Biometrické údaje jsou veškeré údaje týkající se tělesných, fyziologických nebo behaviorálních vlastností
jednotlivce, které umožňují jeho identifikaci, například fotografie tváře nebo daktyloskopická data (otisky prstů).
11 To platí tehdy, pokud lze biometrická data využít k identifikaci nebo autentizaci konkrétního člověka.
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k principu proporcionality, například zda nejsou k dispozici jiné prostředky kontroly a sledování
pracovního procesu, které méně zasahují do soukromí zaměstnanců.V Polsku nesmí zamě-
stnavatel používat biometrické systémy pracující s otiskem prstu za účelem sledování odpra-
cované doby.

3.6.3. Použití pokročilých technologií (detektor lži)
Zaměstnavatelé mají často tendenci využívat nejnovější technologická zařízení k prověřování
loajality svých zaměstnanců, což však obvykle má závažný dopad do soukromí. Jejich použití vy-
volává nejenom právní, ale také etické otázky.

Smí mě zaměstnavatel podrobovat různým testům a zkouškám
včetně prověrky na detektoru lži za účelem posouzení loajality
a pracovní svědomitosti?
Neexistují-li v daném případě právní předpisy nařizující tyto testy a zkoušky, mohou být prová-
děny pouze s Vaším informovaným souhlasem. Ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec je
vzhledem k jeho nevyváženosti (hierarchická struktura) velmi obtížné prokázat, že souhlas byl
udělen svobodně a bez nátlaku. Podrobovat zaměstnance testu na detektoru lži je nepřiměřené,
pokud tak nepožaduje zákon. Například v Polsku existují zvláštní předpisy o použití detektoru
lži u pohraniční stráže.

Mohou být výsledky takových testů použity jako podklad nebo
záminka k uložení pokuty nebo jednostrannému ukončení pracov-
ního poměru?
Ne, nemohou. Informace získané prostřednictvím takových testů nejsou zákonným důvodem
k vyvození kázeňské odpovědnosti ani k vypovězení pracovní smlouvy.

Doporučení

1. Zaměstnavatel od Vás nemůže vyžadovat více informací, než stanovuje pracovní právo jako
podmínku ke vzniku a realizaci pracovního poměru.

2. Zaměstnavatel nemá právo zpřístupnit Vaše osobní údaje třetí osobě bez Vašeho souhlasu
kromě případů, kdy zákon stanoví jinak.

3. Zaměstnavatel Vás musí informovat o účelech nasazení sledovacích a monitorovacích zaří-
zení, o pravidlech jejich užívání, rozsahu a způsobu sledování a to ještě před rozmístěním
takových zařízení.

4. Zaměstnavatel musí přijmout odpovídající technická a organizační opatření k ochraně Vašich
osobních údajů zpracovávaných v souvislosti se zaměstnáním.

3. Pracovní poměr
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UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

4.1. Zpracování osobních údajů bývalého zaměstnance
Po ukončení pracovního poměru se výrazně omezuje právní základ pro zpracování osobních
údajů bývalého zaměstnance, nicméně bývalý zaměstnavatel může uchovávat některé osobní
údaje vztahující se k bývalému zaměstnanci. Takové zpracování osobních údajů je přípustné
pouze v případě, že má právní základ, například pro účely penzijního pojištění, zdravotního
pojištění, daní, archivnictví atd.
Kromě toho může zaměstnavatel uchovávat osobní údaje zaměstnance také v případě
soudního sporu, a to po dobu existence právního zájmu a trvání tohoto sporu.
Je důležité zdůraznit, že v souladu s rozdílnými právními úpravami mohou být v některých
zemích údaje bývalého zaměstnance uchovávány až po dobu 50 let.

Co může můj bývalý zaměstnavatel dělat s mými osobními údaji
v okamžiku ukončení pracovního vztahu?
Jedním z principů pro shromažďování a využívání osobních údajů je zásada proporcionality. To
znamená, že osobní údaje zpracovávané a uchovávané Vaším bývalým zaměstnavatelem by
měly být nezbytné pro dosažení stanoveného účelu. Vaše osobní údaje mohou být uchová-
vány, pokud to zaměstnavateli ukládá nebo umožňuje zákon, v opačném případě musejí být
zlikvidovány.
Vaše údaje by měly být uchovávány pouze v souladu se zákony týkajícími se důchodového po-
jištění, zdravotního pojištění, správy daní apod., a to na dobu nezbytnou, kterou tyto předpisy
stanoví. Za účelem splnění zákonných povinností může Váš bývalý zaměstnavatel zpřístupnit
Vaše osobní údaje v souladu s těmito předpisy pouze oprávněným příjemcům.

Mám možnost přístupu ke svým osobním údajům, které stále zpra-
covává můj bývalý zaměstnavatel?
Ano, bez ohledu na skutečnost, že Váš pracovněprávní vztah skončil, je Váš bývalý zaměstna-
vatel stále správcem těch Vašich údajů, které nebyly zlikvidovány. Právo na přístup k osobním
údajům znamená, že máte právo (jako subjekt údajů) získat informaci o tom, zda jsou Vaše
osobní údaje zpracovávány nebo ne, a dále informace o účelu tohoto zpracování, kategoriích
údajů, které jsou zpracovávány a o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou údaje sdě-
lovány.

Co mohu dělat, když se domnívám, že můj bývalý zaměstnavatel
neplní všechny své povinnosti v souvislosti se zpracováním mých
osobních údajů?
Vzhledem ke skutečnosti, že jste stále subjektem údajů a Váš bývalý zaměstnavatel je stále
správcem Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost k příslušnému orgánu pro ochranu
osobních údajů, zejména pokud se domníváte, že Váš bývalý zaměstnavatel zpracovává Vaše
osobní údaje po delší dobu nebo v rozsahu, který není nezbytný pro dosažení stanoveného,
legitimního a zákonného účelu.
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4.2. Předávání osobních údajů mezi bývalým a současným
nebo potenciálním zaměstnavatelem

V některých případech mohou bývalý a současný nebo potenciální zaměstnavatel sdílet infor-
mace o zaměstnancích.

Může můj bývalý zaměstnavatel sdělit moje osobní údaje mému
současnému nebo potenciálnímu zaměstnavateli?
Váš bývalý zaměstnavatel může předat Vaše osobní data novému zaměstnavateli pouze v pří-
padě, že k tomu má právní titul. Právním titulem může být Váš souhlas nebo povinnost uložená
zaměstnavateli zákonem. V mnoha zemích například exekuční předpisy ukládají bývalým za-
městnavatelům povinnost sdělit Vaše osobní údaje týkající se Vašich dluhů a exekučního řízení
novému zaměstnavateli.
Vašemu bývalému zaměstnavateli (stejně jako současnému nebo budoucímu) není dovoleno
zveřejňovat Vaše osobní údaje, které nesouvisejí s pracovněprávním vztahem.
Je nezbytné zdůraznit, že v některých zemích (např. v Chorvatsku) mohou být osobní údaje za-
městnance předány jiným příjemcům pouze osobou, která je k tomu zaměstnavatelem pově-
řena. Cílem tohoto ustanovení je zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zaměstnance
v rámci zaměstnání a zajistit, aby se s jeho osobními údaji seznámilo pouze nezbytné minimum
dalších zaměstnanců.

4.3. E-mailový účet zaměstnance, služební mobilní telefon
a jiná elektronická zařízení obsahující osobní údaje

Zaměstnanec má u svého zaměstnavatele často k dispozici e-mailový účet, právo používat
mobilní telefon a jiná elektronická zařízení. Jakmile pracovní poměr skončí, je důležité vědět,
jak dále nakládat s e-mailovou adresou bývalého zaměstnance a jeho osobními údaji obsaže-
nými v dalších zařízeních, které používal v rámci výkonu zaměstnání, a to s ohledem na ochranu
jeho soukromí a na zákonná oprávnění zaměstnavatele.

Co se stane s mým e-mailovým účtem, když opustím zaměstnání?
Pokud e-mailový účet, který Vám byl přidělen u Vašeho bývalého zaměstnavatele, obsahuje
Vaše jméno nebo přezdívku, pak se jedná o Vaše osobní údaje a nikdo jiný nemá právo použí-
vat tuto e-mailovou adresu bez Vašeho souhlasu. Jakmile opustíte zaměstnání, měla by být
tato e-mailová adresa zrušena.
Je důležité poznamenat, že Váš bývalý zaměstnavatel má právo Vás požádat, abyste zkontak-
toval všechny zákazníky/partnery, se kterými jste komunikoval, a informoval je o zrušení Vaší
e-mailové adresy a o nových způsobech, jak mohou zaměstnavatele kontaktovat. Také byste
měl před zrušením Vaší e-mailové adresy bývalému zaměstnavateli předat veškeré relevantní
informace týkající se Vaší práce.

4. Ukončení pracovního poměru
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Co se stane s mými osobními údaji, které nebyly odstraněny z elektro-
nických zařízení mého bývalého zaměstnavatele a které jsem používal
při práci?
Údaje týkající se Vašeho osobního života, které nebyly odstraněny a jsou stále uloženy v elektro-
nických zařízeních, které jste používal (např. soukromé fotografie), patří Vám a nikdo nemá
právo je žádným způsobem bez Vašeho souhlasu nebo bez jiného právního titulu zpracovávat.
Jakmile Váš bývalý zaměstnavatel zjistí, že Vaše osobní údaje jsou stále uloženy v jeho zařízení,
měl by Vás kontaktovat a informovat o této skutečnosti. Můžete jej požádat o zkopírování
těchto údajů a jejich vymazání. Pamatujte si, že jakmile Vám byla tato skutečnost bývalým
zaměstnavatelem sdělena, je povinen uchovávat Vaše osobní údaje pouze po přiměřenou dobu,
a poté má právo odstranit tyto údaje i bez Vašeho souhlasu.
Protože si nikdy nemůžete být jisti, v jakých rukou mohou Vaše osobní údaje skončit, nezapo-
meňte zkontrolovat elektronické zařízení, které jste používali, než opustíte svou práci a od-
straňte veškeré nepotřebné osobní údaje. Buďte zároveň opatrní a mějte na paměti, že
vymazání údajů nezbytných pro činnost zaměstnavatele by mohlo být sankcionovatelné.

4.4. Ukončení pracovního poměru na základě soudního
rozhodnutí

Pokud měl zaměstnanec soudní spor s bývalým zaměstnavatelem, který skončil u soudu, je
důležité mít na paměti, že soudní jednání jsou veřejná. Osobní údaje uvedené v soudních
rozhodnutích obecně musejí být anonymizovány.

Vedu-li soudní spor s bývalým zaměstnavatelem, mohou být mé
osobní údaje zveřejněny?
Soud sám nezávisle rozhodne, které návrhy a důkazy budou přijaty, a soud může rovněž roz-
hodnout o přijetí důkazů, které obsahují Vaše osobní údaje. V tomto případě mohou být Vaše
osobní údaje zpřístupněny veřejnosti, a to zejména v případech, které jsou mediálně sledované
a jejich projednávání probíhá za účasti veřejnosti. Takový sběr a zpracování Vašich osobních
údajů je legální. V některých zemích, jako je Chorvatsko, Bulharsko či Česká republika, jsou roz-
sudky zveřejňované na internetových stránkách příslušného soudu anonymizovány.

Jak může bankrot mého zaměstnavatele ovlivnit mé osobní údaje?
Jak již bylo zmíněno, bankrot (úpadek nebo konkurs) je právní postup, který nastane v případě,
kdy Váš zaměstnavatel není schopen řádně plnit své závazky. V tomto případě může dojít
k ukončení činnosti, nicméně Vaše osobní údaje jsou i nadále shromažďovány a dále zpraco-
vávány, pokud je to nezbytné v souladu s příslušnými právními předpisy (např. daňové předpisy,
zdravotní a penzijní pojištění, insolvenční řízení, archivnictví a další) nebo k dalšímu zpracování
za vymezeným účelem, k němuž poskytnete svůj souhlas.
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Doporučení

1. Před ukončením pracovního poměru se ujistěte, že jste z pracovních prostředků zaměstna-
vatele smazali nebo odstranili všechny své osobní údaje, které nesouvisejí s výkonem Vaší
práce.

2. Váš zaměstnavatel nemá právo shromažďovat Vaše data po neomezenou dobu. Je povinen
stanovit lhůtu pro uchovávání, která bude v souladu s ustanoveními příslušných vnitro-
státních právních předpisů. Po uplynutí této lhůty je zaměstnavatel povinen Vaše osobní
údaje zlikvidovat.

3. V případě pochybností o rozsahu zpracování osobních údajů bývalým zaměstnavatelem máte
právo být informováni o účelu zpracování, kategorií zpracovávaných údajů a jejich příjemcích
(právo na přístup k údajům).

4. Zaměstnavatel je povinen odstranit Váš e-mailový účet, stejně tak jako Vaše osobní údaje
z dalších registrů (např. telefonní seznamy atd.). Neváhejte mu připomenout tuto jeho povinnost.

4. Ukončení pracovního poměru
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PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO
POMOCNÁ RUKA

Vaše osobní údaje mají hodnotu, kterou si možná v plném rozsahu ani neuvědomujete. Jejich
neoprávněné zpracování ze strany zaměstnavatele či dalších osob může představovat významný
zásah do Vašeho soukromí, a to nejen po stránce subjektivní či psychické, ale i po stránce
materiální.
I tehdy, pokud Vy osobně budete postupovat v souladu s doporučeními v předchozích kapito-
lách této příručky, může při zpracování Vašich osobních údajů dojít k pochybení ze strany za-
městnavatele, ať už úmyslnému nebo nahodilému, které bude znamenat zásah do Vašeho
soukromí a bude mít nejrůznější nepříjemné dopady. Může se například jednat o předání údajů
o Vaší osobě třetím subjektům, aniž byste věděli komu, z jakého důvodu a co se s nimi bude
dále dít. K Vašim osobním informacím, např. o výši platu, mohou získat přístup neoprávněné
osoby, třeba Vaši kolegové, nebo se Váš spis se všemi informacemi ztratí. Jiným příkladem může
být monitorování Vašeho pohybu na pracovišti pomocí kamerového systému, přestože Vás
o něm zaměstnavatel neinformoval nebo s jeho zdůvodněním nasazení kamer nesouhlasíte atd.

5. 1. Základní práva zaměstnance
Když se obáváte o své soukromí a o ochranu svých osobních údajů, můžete vůči zaměstnava-
teli uplatnit svá práva. V řadě případů můžete právě svým aktivním přístupem předejít
neoprávněnému zásahu do soukromí nebo takový stav ukončit, či napomoci trvající zásah ukon-
čit a ochránit tak svá práva.
Pokud se domníváte, že došlo či dochází ke zneužití nebo jinému protiprávnímu zpracování
Vašich osobních údajů, které má k dispozici Váš zaměstnavatel, můžete svá práva chránit přímo
u něj. Zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů.
Kromě toho ho můžete přimět k tomu, aby v případě, že poskytnete důkaz o nepřesnosti zpra-
covávaných dat, osobní údaje, které o Vás zpracovává, opravil.

Jaké informace o zpracování mých osobních údajů mi zaměstnavatel
musí poskytnout?
Na základě Vaší žádosti je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám informace o základních pa-
rametrech zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se především o sdělení, jaké Vaše osobní
údaje nebo jaké kategorie údajů zpracovává, např. jméno a příjmení, adresa bydliště, datum
narození, informace o zaměstnanecké historii a výkonu práce, informace nezbytné pro plnění
daňových a dalších povinností atd., a to včetně informace o zdroji všech uvedených údajů.
Zaměstnavatel Vám rovněž musí sdělit, proč, tedy za jakým účelem, tyto informace zpracovává,
např. daňové účely, účel personální a mzdové evidence atd., a dále komu mohou být nebo již
byly Vaše osobní údaje předány.
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Může zaměstnavatel za poskytnutí těchto informací požadovat
finanční náhradu?
Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí zpoplatnit přístup k informacím o zpracování Vašich
osobních údajů, jinými slovy, žádost by měla být bezplatná.
Odlišná úprava platí například v České republice, kde zaměstnavatel může účtovat poplatek,
nicméně pouze v případě, že by mu s poskytnutím informace vznikly konkrétní a vyčíslitelné ná-
klady, přičemž požadovaná náhrada nesmí přesáhnout výši těchto nákladů. Obvykle se však
jedná o minimální či jen obtížně vyčíslitelné částky, které zaměstnavatel nepožaduje.

Má zaměstnavatel nějakou lhůtu, ve které mi musí odpovědět?
Zaměstnavatel je povinen informace poskytnout bez zbytečného prodlení, obvykle tedy v řádu
dnů.

Jak často mohu zaměstnavatele požádat o informace?
V zásadě neexistuje žádné omezení, jak často můžete požádat zaměstnavatele o informaci
ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Jinými slovy, můžete ho požádat v každém případě,
kdy to považujete za nezbytné. Částečně odlišné ustanovení platí v Polsku, kde takovou žádost
můžete bezplatně vznést pouze jednou za půl roku, častější žádost je již zpoplatněna.

Mohu výslovně požádat zaměstnavatele, aby mi dal informaci
v písemné podobě?
Zaměstnavatel může poskytnout danou informaci ústně nebo písemně. Pokud výslovně požá-
dáte o písemnou informaci, třeba kvůli hmatatelnému důkazu o nezákonném zpracování dat,
měl by Váš zaměstnavatel poskytnout požadovanou informaci písemně.

Mám právo i na přímý přístup do svého osobního spisu?
Tato otázka je řešena v předpisech týkajících se pracovního práva a může se v jednotlivých stá-
tech lišit. Například v České republice má každý zaměstnanec právo na přístup do svého osob-
ního spisu a na pořízení kopií všech dokladů, které spis obsahuje, a to na náklady
zaměstnavatele.

Jak mám postupovat, pokud zjistím, že zaměstnavatel o mně zpra-
covává nepřesné informace?
Zaměstnavatel je povinen o Vás zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje. Jestliže se
z informace poskytnuté zaměstnavatelem ze svého osobního spisu nebo jiným způsob dozvíte,
že zaměstnavatel o Vás zpracovává nepřesné osobní údaje, např. nesprávné datum narození,
nesprávné informace o rodinném stavu, a zaměstnavatele o tom vyrozumíte, je povinen ne-
správné údaje buď zlikvidovat, nebo opravit. Tuto žádost o opravu nepřesných osobních údajů
je vhodné, pokud je to možné, doplnit doklady či dokumenty, které nepřesnost dokládají, např.
úředním potvrzením o změně rodinného stavu či o změně trvalého bydliště apod.

5. Práva zaměstnance a dozorové orgány jako pomocná ruka
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Na koho se mám se žádostí o informaci nebo opravu nepřesných
údajů obrátit?
Můžete se obrátit na svého nadřízeného nebo na personální oddělení, pokud vnitřní předpisy
zaměstnavatele nestanoví jinak. Můžete tak učinit ústně, elektronicky nebo klasickou poštou.
Nejlépe je použít klasickou poštu s doručenkou nebo poštu elektronickou. Kopii žádosti byste
si měli uložit pro pozdější potřebu.

Jak mám žádost o informace nebo o opravu formulovat, musím
uvádět přesné citace konkrétních ustanovení zákona?
Nemusíte. Zaměstnavatel je povinen posoudit Vaše podání podle jeho obsahu, postačí tudíž,
pokud se v podání jednoznačně identifikujete a uvedete, že požadujete sdělení informace
o zpracování svých osobních údajů zaměstnavatelem, nebo že požadujete opravu specifikova-
ného nepřesného údaje, který o Vás zaměstnavatel zpracovává.

Co když nebudu s poskytnutou informací souhlasit, odpověď za-
městnavatele nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti,
nebo mi zaměstnavatel vůbec neodpoví? A jak postupovat, pokud
zaměstnavatel odmítne opravit nepřesné údaje, které o mně zpra-
covává?
V takovémto případě můžete zkusit svoji žádost opakovat a adresovat ji místo svého nadříze-
ného přímo vedení zaměstnavatele. Při vymáhání svých práv se rovněž můžete obrátit na další
subjekty, například na advokáta či na odbory, pokud u zaměstnavatele působí. Vedle toho se
nezávisle na podání žádosti o informace či žádosti o opravu nepřesných údajů můžete obrátit
i na dozorové orgány státu, jimiž jsou v této oblasti především příslušné úřady pro ochranu
osobních údajů.

Mám obdobná práva vůči bývalému zaměstnavateli?
Váš bývalý zaměstnavatel je povinen zpracovávat určité osobní údaje i po skončení pracovního
poměru (např. pro účely daňových nebo důchodových odvodů). Můžete ho tedy požádat, stejně
jako současného zaměstnavatele, o poskytnutí informací o zpracování Vašich dat.

5. 2. Dozorové orgány jako pomocná ruka
V případě, že došlo k zásahu do Vašich práv na ochranu soukromí, resp. k neoprávněnému zpra-
cování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v
zemi, v níž pracujete. Úřady pro ochranu osobních údajů mají řadu právních nástrojů k ochraně
Vašeho soukromí a k nápravě škod způsobených neoprávněným zpracováním osobních údajů.

Jakým způsobem můžu podat svoji stížnost (podnět)?
Stížnost můžete podat písemně prostřednictvím klasické pošty, prostřednictvím elektronické
pošty nebo osobně. V žádosti je třeba popsat skutečnosti, na základě kterých se domníváte, že
Vaše práva byla porušena, případně tyto skutečnosti doložit (pokud jsou Vám k dispozici do-
kumenty nebo jiné písemnosti, ze kterých je toto porušení patrné) a uvést své kontaktní údaje.
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Musím za podání stížnosti platit?
Podání stížnosti je u většiny úřadů v Evropě bezplatné. Mohou existovat výjimky, kupříkladu
v Polsku musíte zaplatit správní poplatek.

Můžu podat svůj podnět anonymně?
S anonymní stížností, to znamená oznámením bez informace přímo identifikujícím autora,
nemůže být nakládáno jako s oficiální stížností. Navíc, správní orgán si v takovém případě
nebude moci případně vyžádat další potřebné informace pro posouzení podnětu a rovněž Vás
nebude možné zpětně vyrozumět o výsledku řízení. Na druhou stranu, pokud by anonymní
stížnost obsahovala důvodné podezření na systematické porušování práva, může to úřad
považovat za signál vážných problémů a dále se případem zabývat.

Jak bude úřad postupovat po obdržení mojí stížnosti?
Úřad tuto stížnost vyhodnotí, případně Vás vyzve k doplnění dalších informací. Poté Vám sdělí,
jak bude ve věci dále postupovat, tj. zda bude se zaměstnavatelem zahájeno správní řízení
nebo kontrola. Úřad rovněž může Váš podnět postoupit jinému orgánu, který v dané věci bude
příslušný. V případě, že úřad Vaši stížnost neshledá důvodnou, budete o této skutečnosti
rovněž vyrozuměni.

Pokud bude moje stížnost vyhodnocena jako důvodná, musím ně-
jakým způsobem dál spolupracovat s úřadem?
Aktivní způsob spolupráce není ve většině případů zapotřebí. Pouze ve výjimečných situacích
je nezbytné provedení dalších úkonů v rámci dokazování, jako je např. výslech svědka. Jiné
povinnosti Vám však z podání stížnosti nevyplývají.

Co bude výsledkem správního řízení nebo provedené kontroly?
V případě, že byla u zaměstnavatele provedena kontrola a došlo k zjištění pochybení při zpra-
cování osobních údajů, budou mu uložena opatření k nápravě, jako je blokování nebo likvidace
dat nebo zavedení odpovídajících bezpečnostních pravidel. Současně také není vyloučeno, že
s ním bude následně zahájeno i správní řízení.
Pokud správní řízení prokáže porušení povinností během zpracování Vašich osobních údajů,
může být v některých státech zaměstnavatel pokutován podle zákona (například v Bulharsku
a v České republice). V jiných zemích, například v Polsku nebo v Chorvatsku může být pokuta
udělena pouze v případě, kdy vyšetřovaný subjekt nesplní nápravná opatření, která mu byla
uložena.

Budu vyrozuměn o výsledku správního řízení a za jak dlouho?
Ano, o výsledku správního řízení budete vyrozuměn, a to poté, co nabude právní moci
rozhodnutí o výsledku řízení. Délka tohoto řízení může být různá, v závislosti na lhůtách sta-
novených právními předpisy jednotlivých států a také na možnostech užití opravných prostředků
ze strany zaměstnavatele proti rozhodnutí dozorového úřadu. V praxi českého úřadu průměrné
správní řízení trvá cca 3 měsíce.

5. Práva zaměstnance a dozorové orgány jako pomocná ruka
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Co mohu dělat, pokud nejsem spokojen s rozhodnutím úřadu pro
ochranu osobních údajů? Mohu se odvolat?
Pokud nesouhlasíte se závěry kontroly nebo správního řízení, můžete se odvolat k soudu.
V některých právních systémech, například v České republice, nejste coby stěžovatel považo-
ván za účastníka řízení, a tedy nejste oprávněn vznést žalobu. Můžete ovšem využít některých
opravných prostředků, jako třeba obecnou stížnost na postup státní správy nebo postoupit případ
ombudsmanovi.

Jaké další orgány kromě úřadu pro ochranu osobních údajů mohou
být v této věci příslušné?
K dohledu nad neoprávněným narušováním Vašeho soukromí na pracovišti jsou oprávněny
také příslušné orgány inspekce práce. Za tímto účelem rovněž provádějí kontroly přímo u za-
městnavatele, mohou mu ukládat opatření k nápravě i finanční sankce za porušení zákona
(tj. zákoníku práce).

Jak mám postupovat, pokud mi protiprávním postupem zaměstna-
vatele byla způsobena újma, kterou po zaměstnavateli požaduji fi-
nančně uhradit?
O přiznání takovéto náhrady či odškodnění obvykle nerozhodují úřady pro ochranu osobních
údajů, ale obecné soudy. Pokud tedy budete po zaměstnavateli za neoprávněný zásah do sou-
kromí požadovat finanční satisfakci a nebude s ním možná dohoda, obraťte se na příslušný
soud.

Kde si mohu stěžovat v případě, že pracuji v instituci EU a má práva
na ochranu osobních údajů byla porušena?
Zpracování osobních údajů v institucích EU spadá pod dohled Evropského inspektora ochrany
údajů. Pokud pracujete v instituci EU a máte důvodné podezřeýní, že Váš zaměstnavatel ne-
zpracovává Vaše data správě a podle zákona, můžete podat stížnost přímo Evropskému in-
spektorovi ochrany údajů.

Doporučení

1. Věnujte pozornost zpracování Vašich osobních údajů, zda jsou přesné a jen v nezbytně
nutném rozsahu.

2. Nebojte se zeptat zaměstnavatele (nebo personální agentury jakožto správce Vašich osobních
údajů) na způsob, jakým s informacemi o Vás nakládají.

3. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány správně, máte právo podat
stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů.
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SLOVNÍČEK POJMŮ

Osobní údaj jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné
osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou je osoba,
kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s od-
kazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních
prvků její tělesné, fyziologické, psychické, ekonomické, kul-
turní nebo sociální identity; osobním údajem může být napří-
klad jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo bankov-
ního účtu, informace o vzdělání a praxi, telefonní číslo, adresa
elektronické pošty, záznam z kamerového systému atd.;

Citlivý údaj osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborech,
náboženství nebo filozofickém přesvědčení, odsouzení za
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě;

Subjekt údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, jednoduše řečeno,
jste to Vy;

Zpracování osobních údajů jakákoli operace nebo soustava operací s osobními údaji, ať už
automatizovanými nebo jinými prostředky, jako je shromaž-
ďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, úprava
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
dokonce jedna samostatná operace (například shromažďo-
vání) je zpracováním osobních údajů;

Správce údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních
údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, nebo subjekt, který
je povinen zpracovávat určité osobní údaje na základě
zvláštního zákona, například zaměstnavatel, jehož povinností
je zpracovávat řadu kategorií údajů o zaměstnancích pro potřeby
sociálního a zdravotního pojištění, daňové kontroly aj.;

Zpracovatel každý subjekt jiný než správce, který zpracovává osobní údaje
pro správce, například zprostředkovatelna práce při hledání
zaměstnance pro určitou práci, externí firma zpracovávající
mzdové účetnictví apod.;

Souhlas svobodný, výslovný a vědomý (informovaný) projev vůle, kterým
subjekt údajů dává svolení se zpracováním osobních údajů, jež
se ho týkají;

Slovníček pojmů
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Mezinárodní předávání dat pohyb osobních údajů uvnitř Evropské unie (EU), Evropského
hospodářského prostoru (EHP) nebo jakýkoli přenos osobních
údajů do třetích zemí. V EU a EHP nesmí být tento pohyb
omezen a není ani předmětem udělení souhlasu ze strany
orgánů ochrany osobních údajů. Do třetích zemí mohou být
údaje předávány jen po splnění zvláštních podmínek;

Orgán ochrany osobních je nezávislý úřad, který provádí dozor nad plněním povinností
údajů stanovených zákonem pro ochranu osobních údajů, přijímá

a vyřizuje podněty a stížnost ve věci porušení zákona při zpra-
cování osobních údajů a provádí osvětovou činnost.
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ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODÍLEJÍCÍ SE
NA PROJEKTU

ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů byl založen v červnu 2000 jako nezávislý kontrolní orgán
s řadou pravomocí. Posláním úřadu je zajistit, aby společnosti v soukromém sektoru a veřejné
orgány přijaly zásady ochrany osobních údajů, a usilovat o to, aby si jednotlivci byli vědomi
svých práv vyplývajících ze zákonů týkajících se ochrany osobních údajů. Úřad má řadu povin-
ností, od řešení stížností, kontrolní činnosti, poskytování konzultací a prosazování ochrany osob-
ních údajů až po vedení veřejného registru zpracování osobních údajů, vydávání souhlasu
k předávání osobních údajů do zahraničí nebo přípravu stanovisek ke konkrétním otázkám.
Aktivity Úřadu jsou upraveny zákonem o ochraně osobních údajů.
Úřad je respektovaným článkem legislativního procesu jako připomínkové místo. Vždy se za-
sazuje o uplatňování zásad ochrany osobních údajů v návrzích zákonů předkládaných vládou.
Úřad poskytuje odborné i laické veřejnosti rady a konzultace a vydává řadu právních výkladů
a užitečných publikací. Kromě pravidelného Věstníku, Informačního bulletinu a výroční zprávy,
mohou čtenáři těžit informace z řady informačních letáků a brožurek zaměřených na aktuální
témata. Tato příručka, která byla připravena ve spolupráci s polskými a maďarskými kolegy,
spadá právě do oblasti takové činnosti.

Kontakt
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz
Webová stránka: www.uoou.cz
Úřední hodiny: 7:30–16:15 pondělí–čtvrtek

7:30–15:00 pátek

Orgány pro ochranu osobních údajů podílející se na projektu
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POLSKO

Generální inspektor pro ochranu osobních údajů

Generální inspektor pro ochranu osobních údajů je nezávislým kontrolním orgánem zřízeným
v roce 1998 s širokými pravomocemi v oblasti ochrany osobních údajů.
Do působnosti Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů spadá: dohled nad zajiš-
ťováním souladu zpracování osobních údajů se zákonem pro ochranu osobních údajů, vydávání
správních rozhodnutí a posuzování stížností souvisejících s prosazováním předpisů o ochraně
osobních údajů, vedení veřejného registru osobních údajů, vyjádření připomínek na návrhy
zákonů a nařízení, účast na práci mezinárodních organizací a institucí, které se podílejí na
ochraně osobních údajů, a v neposlední řadě na podporování a uskutečňování aktivit zaměře-
ných na zlepšení ochrany osobních údajů vydáváním propagačních materiálů a podnikáním
dalších vzdělávacích aktivit. Generální inspektor je oprávněn vydávat správní rozhodnutí a po-
suzovat stížnosti o implementaci předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontakt
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon: (+48 22) 860 70 81
Fax: (+48 22) 860 70 90
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
Webová stránka: www.giodo.gov.pl
Úřední hodiny: 8:00–16:00 pondělí–pátek
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BULHARSKO

Komise pro ochranu osobních údajů

Bulharská Komise pro ochranu osobních údajů je orgán pro dozor nad dodržováním zákona
o ochraně osobních údajů v Bulharsku. Je nezávislou institucí založenou v roce 2002. Její kom-
petence stanovuje bulharský zákon o ochraně osobních údajů. Činnost komise standardně
pokrývá všechny oblasti ochrany osobních údajů chráněné v Evropské unii. Sídlí v Sofii, hlavním
městě Bulharska.

Kontakt
No. 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592
Telefon: (3592) 91 53 518
Fax: (3592) 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Webová stránka: www.cpdp.bg
Úřední hodiny: 9:30–17:00 pondělí–pátek

Orgány pro ochranu osobních údajů podílející se na projektu
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CHORVATSKO

Agentura pro ochranu osobních údajů

Chorvatská Agentura pro ochranu osobních údajů je instituce s pravomocemi veřejného orgánu.
Jedná nezávisle v rámci působnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů.
Hlavní činnosti jsou podobné jako u dalších dozorových orgánů ochrany osobních údajů v Ev-
ropské unii. Provádí dohled nad dodržování zákona o ochraně osobních údajů, vyšetřuje případy
porušení zákona při zpracování osobních údajů, vede registr oznámených zpracování, průběžně
aktualizuje seznam zemí a mezinárodních organizací, které poskytují odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů, vyřizuje stížnosti a žádosti občanů a vyvíjí osvětovou činnost.

Kontakt
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Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: http://www.azop.hr
Úřední hodiny: 08:00–16:30 pondělí–pátek

36

Orgány pro ochranu osobních údajů podílející se na projektu



Ochrana osobních údajů na pracovišti. Příručka pro zaměstnance
Přeloženo z anglického vydání Privacy Protection at the Workplace. Guide for Employees
připraveného společně polským Úřadem Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů,
českým Úřadem pro ochranu osobních údajů, bulharskou Komisí pro ochranu osobních údajů
a chorvatským Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci Projektu partnerství Leonardo
da Vinci „Zvýšení povědomí o ochraně osobních údajů mezi podnikateli působícími v EU“
financovaného s podporou Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autorů
a Evropská komise nemůže nést žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem bude se zde
obsaženými informacemi dále zacházeno. Elektronická verze této publikace je v národních
jazycích k volnému stažení pro nekomerční účely na webových stránkách výše uvedených úřadů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Internetová adresa: www.uoou.cz

Tisk: Reprocentrum a.s., Blansko
Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova univerzita, 2014
ISBN 978-80-210-6819-3






