
 

 

  Vítejte na stránkách pověřence pro ochranu osobních údajů 
 

 

Evropský účetní dvůr je vázán zvláštními povinnostmi, které vyplývají z předpisů o ochraně a 
zpracování osobních údajů. Tyto povinnosti jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. 

Nařízení (EU) 2018/1725 nejen vymezuje právní zásady upravující zpracování osobních údajů orgány 
Evropské unie, ale také vyžaduje, aby každý orgán nebo subjekt jmenoval alespoň jednoho pověřence 
pro ochranu osobních údajů.  

Hlavním úkolem pověřence pro ochranu osobních údajů je pracovat nezávisle tak, aby bylo zajištěno 
uplatňování nařízení v orgánu, v němž působí. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů plní tyto úkoly: 

- poskytuje informace a poradenství osobě odpovědné za zpracování údajů, zaměstnancům 
a/nebo subdodavatelům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech a právech v oblasti 
ochrany údajů, 

- monitoruje soulad s nařízením o ochraně osobních údajů a s dalšími předpisy EU v oblasti 
ochrany osobních údajů, 

- monitoruje soulad s politikami v oblasti ochrany osobních údajů uplatňovanými osobou 
odpovědnou za zpracování nebo zpracovatelem osobních údajů včetně rozdělení odpovědností, 

- zvyšuje povědomí zaměstnanců zapojených do zpracování osobních údajů o dané problematice 
a zajišťuje jejich odbornou přípravu, 

- provádí nebo organizuje audity na ověření souladu s povinnostmi v oblasti ochrany údajů, 
- zajišťuje, aby osoby, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování, byly informovány o svých 

právech a povinnostech vyplývajících z nařízení o ochraně osobních údajů, 
- poskytuje poradenství, pokud je nutné ohlásit nebo sdělit případ porušení zabezpečení 

osobních údajů, které souvisí důvěrností, integritou a/nebo dostupností, 
- poskytuje poradenství v souvislosti s posouzením vlivu na ochranu osobních údajů, monitoruje 

jeho provádění a konzultuje evropského inspektora ochrany údajů v případě pochybností 
o potřebě provést posouzení vlivu na ochranu údajů, 

- poskytuje poradenství, pokud jde o potřebu předchozí konzultace s evropským inspektorem 
ochrany údajů, pokud by zpracování osobních údajů vedlo k vysokému riziku pro práva a 
svobody fyzických osob a pokud je správce toho názoru, že riziko nelze zmírnit prostředky 
přiměřenými z hlediska dostupných technologií a nákladů na provedení, 

- reaguje na žádosti evropského inspektora ochrany údajů, 
- zajišťuje, aby při zpracování osobních údajů nedocházelo k poškozování práv a svobod subjektů 

údajů. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725


 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů rovněž vede registr všech případů zpracování osobních údajů 
Evropským účetním dvorem. Do tohoto registru, který musí obsahovat informace vysvětlující účel a 
podmínky zpracování údajů, mají přístup všechny zainteresované strany. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů může předkládat konkrétní doporučení ke zvýšení ochrany 
údajů na Evropském účetním dvoře a poskytovat Účetnímu dvoru a jeho správcům a zpracovatelům 
údajů poradenství o ochraně údajů. 

Zaměstnanecký výbor, správci a zpracovatelé údajů nebo jakákoliv jiná osoba mohou s pověřencem 
pro ochranu osobních údajů konzultovat jakékoliv záležitosti týkající se výkladu nebo uplatnění 
nařízení, aniž by tak museli činit úřední cestou. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů může také z vlastního podnětu nebo na žádost osoby 
odpovědné za zpracování údajů, zaměstnaneckého výboru nebo jakékoli fyzické osoby vyšetřovat 
otázky a skutečnosti, jež mu byly oznámeny a které přímo souvisejí s jeho úkoly, a podat zprávu osobě, 
která o prošetření požádala, nebo správci nebo zpracovateli.  

Nikomu nesmí být na újmu, že v souvislosti s údajným porušením ochrany údajů kontaktoval 
evropského inspektora ochrany údajů. 

Johan Van Damme 
pověřenec pro ochranu osobních údajů 
kancelář K1 2/33 
Tel.: +352 4398–47777 
Email: ECA-DATA-PROTECTION(at)eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf
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