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Privacy International je nezávislá britská charita, která se zabývá různými aspekty dodržování 
lidských práv. Mimo jiné dlouhodobě zpochybňuje oprávnění takových subjektů, které chtějí 
vědět všechno o jednotlivcích, skupinách a celých společnostech. 

Privacy International chce svými aktivitami dosáhnout stavu společnosti, kde lidé mají 
kontrolu nad svými daty a technologiemi, které používají. A kde vlády a různé společnosti již 
nemohou používat technologii k monitorování, sledování, analýze, profilování a nakonec i k 
manipulaci  
a kontrole.  

Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je obsáhlá informační příručka s názvem Klíč  
k ochraně dat: Průvodce politikou zapojení v oblasti ochrany údajů. Jejím deklarovaným  
účelem je pomoci organizacím a jednotlivcům zlepšit jejich chápání ochrany  údajů tím , že 
poskytuje rámec pro analýzu různých ustanovení, která jsou obecně uvedena v zákoně  
o ochraně údajů.   

Příručka má tyto části: 

• Vysvětlení ochrany údajů. 

Tato část vysvětluje, co je ochrana dat, proč je to nutné a jak funguje. Rovněž uvádí, proč je 

pro výkon práva na soukromí zásadní. Tato část také poskytuje stručný přehled ochrany údajů 

v praxi. 

• Obecná ustanovení definice a oblast působnosti. 

Tato část představuje to, co by mělo být stanoveno v obecných ustanoveních zákona o 

ochraně údajů, včetně předmětu a účelu zákona a definic. 

• Zásady ochrany údajů. 

Tato část představuje a vysvětluje sedm klíčových zásad ochrany údajů odvozených  

z regionálních a mezinárodních rámců, které se týkají prvků, jako je minimalizace, omezení 

úložiště a odpovědnost. 

Konkrétně: 

- Spravedlnost, zákonnost a transparentnost. 

https://privacyinternational.org/data-protection-guide
https://privacyinternational.org/topics/data-protection
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- Omezení účelu. 
- Minimalizace rozsahu. 
- Přesnost. 
- Omezení úložiště. 
- Integrita a důvěrnost. 
- Odpovědnost. 

 

• Práva subjektů údajů. 

Tato část představuje osm klíčových práv pro jednotlivce (také známých jako „subjekty 

údajů“), která by měli dodržovat a vymáhat ti, kteří zpracovávají osobní údaje, včetně práva 

na přístup, práva na námitku a právo na účinný prostředek nápravy. 

Konkrétně: 

- Právo na informace. 

- Právo na přístup. 

- Právo na účel. 

- Právo na nápravu, blokování a výmaz. 

- Související práva k profilování a automatizovanému rozhodování. 

- Právo na přenositelnost dat. 

- Právo na účinné řešení. 

- Právo na kompenzace. 

• Důvody pro zpracování osobních údajů. 

Tato část nastiňuje a vysvětluje právní základ povolený pro zpracování osobních údajů, který 

by měl být omezen a jasně formulován zákonem. 

• Povinnosti správců a zpracovatelů dat. 

Tato část představuje povinnosti, povinnosti a odpovědnost těch, kteří zpracovávají osobní 

údaje, za zajištění odpovědnosti správců údajů a zpracovatelů podle zákona. 

• Nezávislý dozorový úřad 

Tato část „Klíče k ochraně údajů“ nastiňuje modely a struktury, jakož i pravomoci a funkce 

nezávislého orgánu dohledu, který hraje zásadní roli jako nezávislý mechanismus dohledu a 

vymáhání práva v oblasti ochrany údajů. 

• Zdroje. 
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Tato část poskytuje odkazy na další zdroje a nastiňuje způsoby zapojení, které mohou 

povzbudit více organizací občanské společnosti k tomu, aby se zapojily do vývoje politik a 

právních procesů v oblasti ochrany údajů. 

• Vysvětlující grafika. 

Příklad: 

 


