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Legislativa

Je tomu již půl roku od té doby, co naby-
lo účinnosti nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohy-
bu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů), jež se veřejnosti vžilo do paměti spíše pod 
zkratkou GDPR.

O nařízení GDPR a jeho dopadech na spo-
lečnost se psalo a diskutovalo již dlouho před 
jeho účinností1, k čemuž zajisté přispělo dvou-
leté přechodné období, jež zákonodárce po-
skytl všem dotčeným subjektům, aby se no-
vým pravidlům stihli dostatečně přizpůsobit. 
Postupem času, s blížící se účinností GDPR, 
vzrůstaly obavy subjektů zpracovávajících 
osobní údaje a množily se dotazy, jak se s no-
vým nařízením vypořádat v každodenní praxi. 
S nástupem GDPR si každý subjekt nakládající 
s osobními údaji zajisté kladl otázky, jak naložit 
se stávajícími databázemi kontaktních údajů 
fyzických osob a jak postupovat do budoucna 
při získávání nových kontaktních údajů a jejich 
uchovávání v databázi. Zmíněnými otázkami se 
zabývá tento článek, neboť získávání a uchová-
vání kontaktů je, a do budoucna zůstane, velmi 
aktuální nejen pro podnikatelské subjekty.

1. Jaká pravidla je třeba dodržovat 
při vedení kontaktních databází

Při každém získávání kontaktních údajů fy-
zických osob, jež jsou z hlediska GDPR považo-
vány za osobní údaje, a jejich dalším zpracování 
v interních databázích je zapotřebí dodržovat 
určitá pravidla. Jaká jsou tato pravidla a jaká 
kritéria by měli správci zejména zohlednit při 
založení a vedení databáze kontaktních údajů 
fyzických osob?

 ■ Bez zákonného důvodu a jasně vymeze-
ného účelu to nejde

Při získávání kontaktních údajů fyzických 
osob a jejich dalším uchovávání je primárně 
nutné stanovit účel zpracování údajů a zajistit 
právní základ (zákonný důvod) pro takové zpra-
cování. Pokud jde o účel, podnikatelské subjek-
ty nejčastěji využívají kontaktní údaje fyzických 
osob pro marketingové účely nebo pro účely 
založení a plnění závazků. Zákonným důvodem 
je pak v těchto případech zpravidla oprávně-

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vstoupi-
lo v platnost dne 24. května 2016 a v účinnost 
25. května 2018.

ný zájem ve smyslu čl. 6 písm. f) GDPR, plnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená fyzic-
ká osoba, ve smyslu čl. 6 písm. b) GPDR, a ko-
nečně jím může být i souhlas subjektu údajů ve 
smyslu čl. 6 písm. a) GDPR.

 ■ Schopnost doložit původ osobních údajů 
a dostatečná informovanost fyzických osob

Správce může zpracovávat osobní údaje zís-
kané přímo od subjektů údajů nebo nepřímo 
od třetích osob či z jiných zdrojů. Vždy bezpeč-
nější cestou je získávání osobních údajů přímo 
od fyzických osob (subjektů údajů), neboť jsou 
získávány zpravidla s vědomím těchto osob 
a na bázi dobrovolnosti. Konkrétním příkladem 
získání osobních údajů přímo od fyzické osoby 
může být předání vizitky či objednávka pro-
duktů nebo služeb správce. Naopak získávání 
osobních údajů od třetích osob nebo z jiných 
zdrojů může znamenat velké riziko, že zpraco-
vání údajů nebude v souladu s právem. V praxi 
podnikatelské subjekty běžně využívají veřej-
ných databází a rejstříků či specializovaných 
společností zabývajících se sběrem osobních 
údajů a prodejem databází.

Jsou-li osobní údaje získávány z veřejných 
zdrojů, je třeba mít na paměti, že veřejnost 
údajů sama o sobě neopravňuje ostatní sub-
jekty k jejich dalšímu neomezenému využívání 
a zpracování. Stejně tak jsou-li osobní úda-
je extrahovány z databáze poskytnuté jinou 
osobou, ať už úplatně či bezúplatně, musí být 
příjemci databáze vždy znám její původce. Pro 
zpracování zveřejněných osobních údajů nebo 
osobních údajů získaných od třetích osob tedy 
platí shodná pravidla jako pro jiná zpracování 
a příjemce (správce) musí mít zákonný důvod 
pro jejich zpracování.

Ať už správce využívá jakýkoli způsob zís-
kávání kontaktních údajů fyzických osob, vždy 
musí řádně a včas splnit informační povinnost 
v souladu s čl. 13, resp. 14 GDPR a dodržovat 
základní zásady zpracování osobních údajů, ze-
jména transparentnost, přesnost a korektnost. 

 ■ Doba uchovávání a pravidelnost využívá-
ní kontaktních údajů

Obecně platí, že doba uchovávání osobních 
údajů musí být přiměřená účelu vymezenému 
správcem, s čímž souvisí i aspekt pravidel-
nosti využívání kontaktních údajů a interakce 
správce s fyzickými osobami. Doba uchovávání 
osobních údajů je rovněž odvislá od důvodu 
zpracování.

Získal-li správce osobní údaje fyzické osoby 
s jejím souhlasem, měla by být vždy stanovena 
doba, na kterou je souhlas udělen, neboť sou-
hlas nelze chápat jako časově neohraničený. 

Stejně tak v pří-
padě, kdy správce 
zpracovává osob-
ní údaje na zákla-
dě oprávněného 
zájmu (např. zpra-
covává kontaktní 
údaje fyzických 
osob na základě 
minulého smluv-
ního vztahu s nimi 
pro marketingové 
účely), nelze se 
v rámci tohoto 
zákonného důvo-
du odvolávat na smluvní vztah uzavřený před 
mnoha lety, pokud není dána pravidelná inte-
rakce mezi správcem a fyzickou osobou.

U stávajících databází by tedy měl správce 
především zkontrolovat, kdy byly osobní údaje 
poprvé získány, na jakou dobu, a zda tyto kon-
takty v databázi vede jako aktivní.

2. Ilustrativní příklad vedení 
databází kontaktních údajů fyzických 

osob pro marketingové účely

S ohledem na výše uvedená kritéria lze da-
tabáze kontaktních údajů fyzických osob vede-
né pro marketingové účely rozdělit následovně 
s tím, že tyto případy se vztahují jak na fyzické 
osoby v rámci B2C2 styku, tak na fyzické osoby 
v rámci B2B3 styku. Pro úplnost je však nutné 
dodat, že fyzické osoby jednající se správci 
v rámci B2B styku mohou obvykle rozumně 
očekávat, že budou plnit funkci kontaktních 
osob, a pokud nejsou marketingové aktivi-
ty správců a priori obtěžující, platí v oblasti 
B2B vztahů mírnější režim.

a) Kontakty, kdy není zapotřebí vyžadovat 
nový souhlas subjektu údajů pro marketingové 
účely

I. skupina: U kontaktů existuje tzv. oprávně-
ný zájem dle recitálu 47 GDPR ve spojení s čl. 
6 odst. 1 písm. f) GDPR a správce je i nadále 
oprávněn zasílat obchodní sdělení, která se 
vážou k odebranému produktu/službě nebo ke 
spolupráci správce s kontakty:

 ■ fyzické osoby, s nimiž je správce v kon-
taktu na pravidelné bázi (pravidelná spoluprá-
ce, pravidelné odběry zboží apod.)

 ■ fyzické osoby, na něž správce získal kon-
takt v období max. 5 let nazpět (tato doba 
může být považována za přiměřenou)

II. skupina: Kontakty mohou být nadále po-
užívány v souladu s podmínkami, za nichž byl 
souhlas subjektu údajů udělen:

 ■ fyzické osoby, jež udělily řádný souhlas 
se zpracováním osobních údajů pro účely za-

2 Business-to-consumer
3 Business-to-business

Půl roku s GDPR – praktický návod 
k vedení kontaktních databází

Karolina Šindelářová

Pokračování na str. 5
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Profesní vzdělávání

sílání obchodních sdělení, jenž odpovídá poža-
davkům GDPR, na určenou dobu

 ■ fyzické osoby, jejichž osobní údaje byly 
získány od třetích osob/veřejných zdrojů a pro 
jejichž předání správci byl udělen souhlas sub-
jektu údajů odpovídající požadavkům GDPR

b) Kontakty, kdy je zapotřebí vyžadovat 
nový souhlas subjektu údajů pro účely ob-
chodních sdělení

III. skupina: Pro tyto kontakty by měl být 
získán nový souhlas v souladu s GDPR:

 ■ kontakty, jež byly získány před více než 
5 lety a neexistuje aktivní interakce mezi správ-
cem a fyzickou osobou – subjektem údajů 

(např. opakované plnění smlouvy)
 ■ kontakty, u nichž nebyl udělen souhlas 

odpovídající požadavkům GDPR

IV. Správce by měl získat souhlas subjektu 
údajů nebo by kontakty měly být vymazány:

 ■ kontakty, u nichž nelze prokázat jejich 
původ

 ■ kontakty, jež byly získány nepřímo (od 
třetích osob) a správce nemá souhlas subjektu 
údajů se zpracováním

 ■ kontakty, kdy subjekt údajů odmítl sou-
hlas udělit, nebo souhlas odvolal či vznesl odů-
vodněnou námitku proti zpracování osobních 
údajů.

Závěr
I půl roku po nabytí účinnosti GDPR neexis-

tuje jednoznačná odpověď na některé otázky 
související s vytvářením databází a jejich využí-
váním a nadále panuje řada nejasností, přesto-
že je Úřad pro ochranu osobních údajů při vý-
kladu GDPR aktivní a zčásti supluje nedostatky 

Půl roku s GDPR – 
praktický návod k vedení 
kontaktních databází

Pokračování ze str. 4

způsobené českým zákonodárcem spočívající 
v absenci vnitrostátní právní úpravy. Budou-li 
však správci bedlivě dodržovat shora uvedená 
pravidla, respektovat vůli fyzických osob (sub-
jektů údajů), a vyvarují-li se získávání rozsáh-
lých databází z neověřených zdrojů bez jaké-
hokoli právního základu, neměla by jim hrozit 
vyšší rizika správního či soudního postihu.

Mgr. Ing. Karolina Šindelářová, 
advokát

Weinhold Legal, v.o.s. 
advokátní kancelář

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

Obchodník s realitami Praha
Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona o realitním 
zprostředkování bude naše profese vázanou živností? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“ je přínosný 
jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze a kurzu v Brně
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou.

Místo konání: Praha, 
 Termín : od 28. 1. 2019, celodenní výuka (zpravidla  8,30 - 16,30 hod.)

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Obchodník s realitami Brno
Místo konání: Brno, Filipínského 1, Veřejně správní akademie 

 Termín : od 18. 3. do 17. 4. 2019
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Jednou ze základních změn v návrhu  zákona o realitním zprostředkování je přesun realitní činnosti z tzv. volných živností do živností váza-
ných.  K získání živnostenského oprávnění na tuto vázanou živnost bude třeba splnění určitých podmínek (praxe v oboru, vzdělání či zkouš-
ka odborné způsobilosti). I pro realitní makléře, resp. obchodníky s realitami, kteří budou moci prokázat zákonem požadované vzdělání 
a odbornou praxi, bude z hlediska prokazování určitě jednodušší použít k tomuto účelu doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti pro 
obor obchodník s realitami. V takovém případě již nebude zapotřebí dokládat odbornou praxi a vzdělání.

Bližší informace a přihlášky zde

https://www.weinholdlegal.com/wl/en/home
https://www.weinholdlegal.com/wl/en/home
http://www.epravo.cz
http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/5873/aktuality-v-ucetnictvi-a-danich-2019.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5780/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/5492/obchodnik-s-realitami-brno.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
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