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Povinnosti osob a firem při zabezpečení osobních údajů dle platné legislativy 

 A)  Dle ustanovení §13 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů : 

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 
zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 
technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a 
jinými právními předpisy. 

(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající 
se: 
a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k 
osobním údajům, 
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich 
zpracování, 
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů 
obsahujících osobní údaje a 
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.  

(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel v 
rámci opatření podle odstavce 1 povinen také 
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné 
osoby, 
b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování 
osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na 
základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, 
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly 
osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a 
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.  

B)  Dle §180 o neoprávněném nakládání s osobními údaji  zákona č. 40/2009 Sb. 
trestního zákoníku.  
 
 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si 
přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a 
způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
 
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost 
mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v 
souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na 
právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. 
 
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude 
pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí 
nebo jiným obdobně účinným způsobem, 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 
 
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 


