
1. Právo obdržet informace o zpracování osobních údajů  
-  zejména proč se osobní údaje zpracovávají, kdo je správcem a také například zda a komu lze osobní 

údaje předat. 

 

2. Právo na přístup 
-  právo na informaci, zda správce zpracovává nějaké osobní údaje subjektu údajů a na případné 

podrobnosti tohoto zpracování. 
 

3. Právo na opravu  
-  možnost nechat si opravit osobní údaje zpracovávané správcem, pokud subjekt údajů zjistí jejich 

nepřesnosti. 

 

4. Právo na výmaz  
-  subjekt údajů má právo požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud existují zákonné důvody 

pro zpracování, nebude výmaz proveden. 
-  správce bude informovat subjekt údajů o tom, že osobní údaje vymazal, případně mu sdělí důvod, 

proč tak neučinil. 
 

5. Právo na omezení zpracování  
-  zpracování osobních údajů se omezí na pouhé uložení. 
-  správce musí omezit zpracování jestliže, 

i. subjekt údajů popírá přesnost OÚ (správce omezí zpracování a ověří přesnost);  
ii. osobní údaje zpracovává protiprávně a subjekt odmítá jejich výmaz; 

iii. subjekt odmítá výmaz, přestože správce již zpracování nepotřebuje provádět;  
iv. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu 

správce. 
 

6. Právo na přenositelnost údajů  
-  je možné ho uplatit pouze tehdy, když zpracování probíhá automatizovaně a zároveň je založeno na 

souhlasu či smlouvě. 
-  správce musí osobní údaje poskytnout ve strukturovaném, běžně používaném elektronickém 

formátu, a to subjektu nebo jinému správci, kterého subjekt údajů určí. 
 

7. Právo vznést námitku 
-  subjekt údajů má právo vznést tyto námitky proti zpracování jeho osobních údajů: 

i. proti zpracování, které je prováděno na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění 
úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; 

ii. proti zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely; 
iii. proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se tohoto přímého 

marketingu týká. 

 

8. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí  
-  založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Výjimky – pokud je 

rozhodnutí:  
i. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi SÚ a správcem údajů;  

ii. povoleno právem EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje;  
iii. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.  

 

9. Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv SÚ a se zpracováním 
jejich OÚ. 

 

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů 
-  v případě potřeby může subjekt údajů též žádat o soudní ochranu vůči dozorovému orgánu stejně 

tak jako vůči správci či zpracovateli. 


