
 

 

Zpráva o ochraně osobních údajů – omezení práv subjektů údajů  
 
Podle nařízení (EU) 2018/1725 mají subjekty údajů1 právo na informace o zpracovávání svých 
osobních údajů ze strany Evropského parlamentu a právo na přístup, opravu, výmaz, omezení 
zpracování, vznesení námitky, přenositelnost údajů a na to, aby byly o opravě, výmazu nebo 
omezeném zpracování jejich osobních údajů2 informovány třetí strany. Za určitých okolností jsou 
subjekty údajů informovány o porušení důvěrnosti jejich osobních údajů. Evropský parlament 
zajišťuje také důvěrnost elektronické komunikace. 

Evropský parlament má nicméně možnost omezit uplatňování některých práv subjektů údajů 
týkajících se jejich osobních údajů, a to v souvislosti s těmito činnostmi nebo postupy Evropského 
parlamentu: vnitřní prevencí a vyšetřováním bezpečnostních incidentů, bezpečnostním šetřením 
a pomocným vyšetřováním, disciplinárním řízením, správním šetřením a vyšetřováním týkajícím se 
záležitostí zaměstnanců, výběrovým řízením, lékařskými záznamy, posuzováním stížností 
zaměstnanců, vnitřními audity, soudním řízením, finančním monitorováním nebo šetřením 
a spoluprací s úřadem OLAF a členskými státy v rámci vyšetřování trestných činů nebo finančních 
šetření.  
 
Subjekty údajů tímto informujeme, že podle nařízení (EU) 2018/17253 a rozhodnutí předsednictva 
ze dne 17. června 2019 může být z důvodu ochrany účelu některé z uvedených činností nebo 
postupů Evropského parlamentu dočasně omezeno určité právo nebo práva uvedená výše, kromě 
práva na vznesení námitky a práva na přenositelnost údajů. Každé takové omezení je časově 
omezeno a musí být přiměřené, přičemž je nutné řídit se základní podstatou uvedených práv. 
Uvedené omezení se ruší, jakmile pominou okolnosti, které k němu vedly.  
 
V souladu s uvedeným nařízením budou subjekty údajů informovány o základních důvodech 
případného omezení, kromě případů, kdy by poskytnuté informace vedly ke zrušení účinku 
omezení jako takového. Dojde-li při poskytování informací k prodlevě nebo je-li jejich poskytnutí 
opomenuto či zamítnuto4, informuje Evropský parlament subjekty údajů o zpracování jejich 
osobních údajů a o základních důvodech příslušného omezení, jakmile je zrušeno. 
 
Pokud jde o rozsah uvedeného omezení nebo o opravný prostředek podaný u Soudního dvora 
Evropské unie, mají subjekty údajů právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů 

na adrese edps@edps.europa.eu.  
 
 

                                                           
1 „Subjektem údajů“ se označují fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává Evropský parlament. 
2 „Osobními údaji“ se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále 
jen „subjektu údajů“). 
3 Článek 25 nařízení (EU) 2018/1725.  
4 Čl. 25 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1725.  
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