Úřední věstník Evropské unie

CS

4.3.2021

L 74/35

OPRAVY

Oprava 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016)
1.

Strana 36, čl. 6 odst. 1 písm. b):

místo:

„b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;“,

má být:

„b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem
přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;“.

2.

Strana 37, čl. 6 odst. 4 písm. c):

místo:

„c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů podle
článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle článku 10;“,

má být:

„c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů podle
článku 9 nebo osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů podle článku 10;“.

3.

Strana 37, čl. 7 odst. 3:

místo:

„3.
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom
bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.“,

má být:

„3.
Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt
údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.“.

4.

Strana 38, čl. 9 odst. 2 písm. h):

místo:

„h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní
schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo
řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo
podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4;“,

má být:

„h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní
schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo
řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo
podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 3;“.
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Strana 39, čl. 9 odst. 3:

místo:

„3.
Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. h),
jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím nebo na jeho odpovědnost
podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo
jinou osobou, na niž se rovněž vztahuje povinnost mlčenlivosti podle práva Unie nebo členského státu
nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.“,

má být:

„3.
Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. h),
jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím podle práva Unie nebo
členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo na jeho odpovědnost
nebo jinou osobou rovněž vázanou povinností mlčenlivosti podle práva Unie nebo členského státu nebo
pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.“.

6.

Strana 39, článek 10:

místo:

„Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících
bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem orgánu veřejné
moci nebo pokud je oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky,
pokud jde o práva a svobody subjektů údajů Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může být veden pouze pod
dozorem orgánu veřejné moci.“,

má být:

„Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů
Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů či souvisejících
bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem orgánu veřejné
moci, nebo pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu poskytujícím vhodné záruky, pokud jde
o práva a svobody subjektů údajů. Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může být veden pouze pod dozorem
orgánu veřejné moci.“.

7.
místo:

Strana 40, čl. 12 odst. 3 až 5:
„3.
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých opatřeních,
a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je
možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce
informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu
s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se
informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
4.
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do
jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost
u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
5.
Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 se
poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené,
zejména protože se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných
informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo…“,
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„3.
Správce poskytne subjektu údajů informace o opatřeních přijatých na žádost podle článků 15 až 22,
a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je
možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce
informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu
s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se
informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
4.
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do
jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost
u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
5.
Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení se poskytují a veškerá opatření podle článků 15 až
22 a 34 se přijímají bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných
informací nebo sdělení nebo s přijetím požadovaných opatření; nebo…“.

8.

Strana 41, čl. 13 odst. 2 písm. c) až e):

místo:

„c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat
kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním;
d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem,
který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně
možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;“,

má být:

„c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat
kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho
odvoláním;
d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem,
který je nutný pro uzavření smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout,
a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;“.

9.

Strana 42, čl. 14 odst. 2 písm. d):

místo:

„d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat
kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním;“,

má být:

„d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat
kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho
odvoláním;“.
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Strana 42, čl. 14 odst. 5 písm. b):

místo:

„b) se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí
zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je
pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně
ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na
ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací
veřejnosti;“,

má být:

„b) se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí
zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89
odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by
znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme
správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně
zpřístupnění daných informací veřejnosti;“.

11.

Strana 43, čl. 15 název:

místo:

„Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“,

má být:

„Právo subjektu údajů na přístup“.

12.

Strana 47, čl. 23 odst. 1 písm. e):

místo:

„e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních, rozpočtových a daňových
záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;“,

má být:

„e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně měnových, rozpočtových a daňových
záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;“.

13.

Strana 47, čl. 24 odst. 3:

místo:

„3.
Jedním z prvků, jimiž lze doložit, že správce plní příslušné povinnosti, je dodržování schválených
kodexů chování uvedených v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení uvedených
v článku 42.“,

má být:

„3.
K doložení plnění povinností správce lze použít i dodržování schválených kodexů chování uvedených
v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení uvedených v článku 42.“.

14.
místo:

Strana 48, čl. 25 odst. 3:
„3.
Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 tohoto článku,
je schválený mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.“,
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„3.
K doložení plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku lze použít i schválený
mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.“.

Strana 48, čl. 27 odst. 2 písm. a):

místo:

„a) zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech
a trestných činů uvedených v článku 10, a u něhož je nepravděpodobné, že by s ohledem na svou
povahu, kontext, rozsah a účely představovalo riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo“,

má být:

„a) zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech
a trestných činů uvedených v článku 10, a u něhož je nepravděpodobné, že by s ohledem na svou
povahu, kontext, rozsah a účely představovalo riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo“.

16.

Strana 49, čl. 28 odst. 3 písm. a) a b):

místo:

„a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání
osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají
právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce
informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto
informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně
vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;“,

má být:

„a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání
osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá
právo Unie nebo právo členského státu, které se na zpracovatele vztahuje; v takovém případě
zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní
předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k důvěrnosti nebo aby se na ně
vztahovala zákonná povinnost důvěrnosti;“.

17.

Strana 50, čl. 28 odst. 5:

místo:

„5.
Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku, je skutečnost,
že zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedených v článku 40 nebo schválený mechanismus pro
vydávání osvědčení uvedený v článku 42.“,

má být:

„5.
K doložení dostatečných záruk podle odstavců 1 a 4 tohoto článku lze použít i skutečnost, že
zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedený v článku 40 nebo schválený mechanismus pro
vydávání osvědčení uvedený v článku 42.“.
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Strana 51, čl. 30 odst. 5:

místo:

„5.
Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně
než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody
subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.“,

má být:

„5.
Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci zaměstnávající méně
než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody
subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.“.

19.

Strana 52, čl. 32 odst. 1 písm. d):

místo:

„d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických
a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.“,

má být:

„d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických
a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování.“.

20.

Strana 52, čl. 32 odst. 2 a 3:

místo:

„2.
Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování,
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných,
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
3.
Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, je
dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo uplatňování schváleného
mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.“,

má být:

„2.
Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování,
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných,
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
3.
K doložení plnění požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku lze použít i dodržování
schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo schváleného mechanismu pro vydávání
osvědčení uvedeného v článku 42.“.

21.

Strana 53, čl. 35 odst. 3 písm. b):

místo:

„b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících
se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo“,

má být:

„b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících
se odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo“.
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Strana 54, čl. 35 odst. 9:

místo:

„9.
Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo
jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo bezpečnost operací
zpracování.“,

má být:

„9.
Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo
jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo zabezpečení operací
zpracování.“.

23.

Strana 55, čl. 37 odst. 1 písm. c):

místo:

„c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v článku 9 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.“,

má být:

„c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v článku 9 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.“.

24.

Strana 56, čl. 38 odst. 2:

místo:

„2.
Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených
v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům
a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.“,

má být:

„2.
Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených
v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, přístup k osobním údajům
a operacím zpracování a zdroje nezbytné k udržování jeho odborných znalostí.“.

25.

Strana 57, čl. 40 odst. 2 písm. h):

místo:

„h) opatření a postupy uvedené v článcích 24 a 25 a opatření k zajištění bezpečnosti zpracování podle
článku 32;“,

má být:

„h) opatření a postupy uvedené v článcích 24 a 25 a opatření k zajištění zabezpečení zpracování podle
článku 32;“.

26.
místo:

Strana 64, článek 48:
„Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnutí správního orgánu třetí země, jež po správci nebo zpracovateli
požadují předání nebo zpřístupnění osobních údajů, lze jakýmkoli způsobem uznat nebo vymáhat, pouze
pokud vycházejí z mezinárodní dohody, například úmluvy o vzájemné právní pomoci, která je v platnosti
mezi žádající třetí zemí a Unií nebo členským státem, aniž jsou dotčeny jiné důvody pro převod podle této
kapitoly.“,
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„Předávání či zveřejňování údajů nepovolené právem Unie
Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnutí správního orgánu třetí země, jež po správci nebo zpracovateli
požadují předání nebo zpřístupnění osobních údajů, lze jakýmkoli způsobem uznat nebo vymáhat, pouze
pokud vycházejí z mezinárodní dohody, například úmluvy o vzájemné právní pomoci, která je v platnosti
mezi žádající třetí zemí a Unií nebo členským státem, aniž jsou dotčeny jiné důvody pro předání podle této
kapitoly.“.

27.

Strana 64, čl. 49 odst. 1 poslední pododstavec:

místo:

„Jestliže by některé předání nemohlo být založeno na některém z ustanovení článku 45 nebo 46, včetně
ustanovení o závazných podnikových pravidlech, a žádná z výjimek pro specifickou situaci uvedených
v prvním pododstavci není použitelná, může k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci dojít
pouze tehdy, pokud tento převod není opakovaný, týká se pouze omezeného počtu subjektů údajů, je
nezbytný pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou převáženy zájmy nebo právy
a svobodami subjektu údajů, a pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání údajů a na
základě tohoto posouzení poskytl vhodné záruky pro ochranu osobních údajů. Správce o takovém předání
informuje dozorový úřad. Správce musí kromě poskytnutí informací uvedených v článcích 13 a 14 subjekt
údajů informovat o předání a o závažných legitimních zájmech, které sledoval.“,

má být:

„Jestliže by některé předání nemohlo být založeno na některém z ustanovení článku 45 nebo 46, včetně
ustanovení o závazných podnikových pravidlech, a žádná z výjimek pro specifickou situaci uvedených
v prvním pododstavci není použitelná, může k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci dojít
pouze tehdy, pokud toto předání není opakované, týká se pouze omezeného počtu subjektů údajů, je
nezbytné pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou převáženy zájmy nebo právy
a svobodami subjektu údajů, a pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání údajů a na
základě tohoto posouzení poskytl vhodné záruky pro ochranu osobních údajů. Správce o takovém předání
informuje dozorový úřad. Správce musí kromě poskytnutí informací uvedených v článcích 13 a 14 subjekt
údajů informovat o předání a o závažných legitimních zájmech, které sledoval.“.

28.

Strana 77, čl. 70 odst. 1 písm. h):

místo:

„h) vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy v souladu s písmenem b) tohoto odstavce, pokud jde
o okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 1;“,

má být:

„h) vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy v souladu s písmenem e) tohoto odstavce, pokud jde
o okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za
následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 1;“.

