
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Subjekty údajů mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 

doplnění nebo v právními předpisy stanovených případech právo na výmaz nebo omezení 

zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. 

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho 
aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje 
zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a 
zároveň má právo získat následující informace: 

− účely zpracování, 

− kategorie dotčených osobních údajů, 

− příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

− plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

− existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení 
jejich zpracování, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, 

− právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

− veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 
údajů, 

− skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Právo na opravu - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt 
údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného 
prohlášení 

Právo na výmaz (právo být zapomenut) - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez 

zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce 

má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto 

důvodů: 

− osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány; 

− subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný 
další právní důvod pro zpracování; 

− subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování; 

− osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

− osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie 
nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 

− osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 
podle. 



Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a 
za jakékoli situace o vymazání osobních údajů.  

Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, 
jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a 
právo předat tyto údaje jinému správci, pokud jde o zpracování založené na právním důvodu 
souhlasu či smlouvě nebo pokud se zpracování provádí automatizovaně. 

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů - subjekt údajů má z důvodů týkajících se 
jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které 
jsou zpracovávány na základě právního důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále 
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují 
nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků. 

Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, 
v kterémkoli z těchto případů: 

− subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

− zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho 
o omezení jejich použití; 

− správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje 
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

− subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 
důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.  

Právo podat stížnosti – subjekty údajů mohou proti zpracování osobních údajů, které je 
v rozporu s právními předpisy podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 


