Informační povinnost vůči účastníkům řízení ve věci ochrany finančních zájmů EU a ČR

Vážení,
v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), si Vás
dovolujeme informovat o tom, jak Ministerstvo financí jako správce zpracovává Vaše osobní
údaje.
Správce má povinnost zpracovávat osobní údaje vždy na základě alespoň jednoho právního
titulu, který je uveden v čl. 6 odst. 1 GDPR a na základě předem stanoveného účelu zpracování.
V případě tohoto zpracování osobních údajů byl jako právní titul určen čl. 6 odst. 1 písm. e)
GDPR, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Účelem předmětného
zpracování osobních údajů je efektivní plnění závazků, které vyplývají České republice
z členství v Evropské unii blíže specifikované v bodu 3 této informace.

1) Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1,
IČO: 00006947. Správce můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na
podatelna@mfcr.cz či datovou zprávou ID DS: xzeaauv.

2) Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Jako orgán veřejné moci má správce povinnost podle 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), jehož úkolem je v součinnosti
se správcem zajišťovat ochranu Vašich osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit
v případě, že máte za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR a rovněž
u něj můžete uplatnit svá práva podle bodu 8 této informace. Pověřencem je zaměstnanec
správce, Mgr. Vojtěch Dlouhý, kterého můžete kontaktovat na vojtech.dlouhy@mfcr.cz.

3) Proč správce zpracovává Vaše osobní údaje?
Správce zpracovává Vaše osobní údaje proto, aby efektivně plnil povinnosti, které mu vyplývají
z čl. 3 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne
11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady
(Euratom) č. 1074/1999 a z čl. 135 – 140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro
souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU)

č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014
a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
a na základě nařízení Komise (ES, EUROATOM) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008
o ústřední databázi pro vyloučení a na to navazující usnesení vlády ze dne 20. července 2009
č. 941 o určení styčného místa pro zasílání informací do ústřední databáze pro vyloučení.
4) V jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu: druh rozhodnutí, spisová značka,
označení soudu, který rozhodnutí vydal, datum vydání rozhodnutí, jméno, příjmení a datum
narození odsouzené fyzické osoby, relevantní ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, uložený trest a obecný modus operandi.

5) Předává správce Vaše osobní údaje někomu jinému?
Ano, správce osobních údajů umožňuje nahlédnutím získat Vaše osobní údaje i tzv. příjemcům
osobních údajů1. Příjemci osobní údajů jsou orgány veřejné moci, které se rovněž podílejí na
ochraně finančních zájmů Evropské unie a České republiky. Jedná se především o tzv. řídicí
orgány2, které jsou odpovědné za řádné řízení poskytovaných finančních prostředků
poskytnutých z fondů Evropské unie.
Nahlédnutí je umožněno pouze těm orgánům, které na tom prokáží právní zájem (na základě
odůvodněné žádosti), a pouze takovým zaměstnancům těchto orgánů, kteří jsou k takovému
nahlédnutí oprávněni při výkonu své pracovní náplně.

6) Předávají se Vaše osobní údaje i do třetích zemí3?
Správce Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí.

7) Jak dlouho bude správce mé osobní údaje zpracovávat?
Správce uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, která odpovídá délce doby trestu
uvedené v pravomocném odsuzujícím rozsudku za spáchaný trestný čin dle § 260 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Bezprostředně po uplynutí doby trestu jsou Vaše osobní údaje
ze systému správce vymazány.

1 Dle čl. 4 bod 9 GDPR se příjemcem osobních údajů rozumí fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.
2 Řídicí orgán definice viz https://dotaceeu.cz/cs/ostatni/dulezite/slovnik-pojmu/r/ridici-organ.
3 Třetí zemí se rozumí země mimo Evropskou unii resp. Evropský hospodářský prostor.

8) Mám nějaká práva vyplývající z mého postavení jako subjektu údajů?
Jako subjekt údajů máte tato práva:
a) právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce
žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
čl. 15 GDPR.
b) právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých
osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR.
c) právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů,
a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR.
d) omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a za
podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
e) přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní
údaje, které se ho týkají, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu [čl. 6
odst. 1 písm. a) GDPR], nebo na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a provádí se
automatizovaně; toto právo se však neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je správce pověřen (k tomu viz čl. 20 GDPR).
f) námitka – pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány pro splnění úkolu ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR] či pro účely
oprávněných zájmů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] má subjekt údajů právo vznést proti
takovému zpracování v souladu s čl. 21 GDPR námitku; na tuto námitku rovněž
navazuje právo na výmaz [čl. 17 odst. 1 písm. c) GDPR] a omezení zpracování [čl. 18
odst. 1 písm. d) GDPR].
g) podání stížnosti – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu;
v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, DS: qkbaa2n; dozorový orgán má
povinnost informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku (čl. 77
GDPR), a to každé tři měsíce (čl. 78 odst. 2 GDPR), v opačném případě má subjekt údajů
právo na účinnou soudní ochranu.
9) Odkud správce získal mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje správce získává na základě a v souladu s Instrukcí Ministerstva
spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní,
krajské a vrchní soudy, a rovněž na základě seznamu rozhodnutí obdrženého od Nejvyššího
státního zastupitelství, případně jsou k dispozici v systému IMS4.

4 Irregularity Management System; v tomto systému jsou hlášeny tzv., nesrovnalosti, které vznikají při
trestných činech, které byly spáchány v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z
rozpočtu Evropské unie.

