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ORTODOXNÍ I HERETICKÉ TEZE A OTÁZKY DO DISKUZE:

1. Jakým způsobem implementovat do oblasti archivnictví „právo být zapomenut“?
- dočasné právo být zapomenut“ („droit à l’oubli temporaire“)
- minimalizace dat

2. Jaké vhodné mechanismy ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů v archiváliích se nabízejí v oblasti archivnictví?

3. Zavedení postmortální ochrany osobnosti a soukromí do oblasti archivnictví a správy archiválií?

4. Testování veřejných zájmů a proporcionality veřejných zájmů vstupujících na pole ochrany dat a přístupnosti informací?
- vyvažování práva na přístup k informacím a ochranu osobnosti a privátní sféry člověka
- testování proporcionality na jedné straně hodnoty dokumentů v perspektivě jejich budoucího využití pro různé účely a na straně druhé citlivosti 

osobních dat a potenciálních rizik zneužití osobních údajů obsažených v dokumentech v případě jejich hypotetické archivace
- …

5. Měly by být adaptovány ochranné lhůty pro přístupnost archiválií?
- délka ochranných lhůt:  není aktuálních 30 let příliš dlouhých?
- zavedení možnosti výjimek z ochranných lhůt (nad rámec výjimek dle § 37 AZ)?
- vytvoření komplexního systému ochranných lhůt pro přístupnost archiválií?

6. Flexibilita a operativnost zohledňování veřejných zájmů na přístup k dokumentům a archiváliím a jejich kontinuální proměny během času. Snížení
časového zpoždění při zpřístupňování archiválií včetně zvláštních režimů přístupu.

7. Privilegovaný přístup k archiváliím versus rovnost přístupu.
- privilegovaný přístup pro určité kategorie badatelů?
- privilegovaný přístup k určitým historickým periodám, událostem, dějům?

8. Multikriterialita posuzování žádostí o přístup k archiváliím ve zvláštním režimu včetně archiválií obsahujících osobní údaje?
- účel nahlížení; osoba badatele; v archiváliích dotčené osoby; charakter osobních údajů v archiváliích; způsob získání dat obsažených v archiváliích

9. Zavedení odborných a nezávislých mechanismů posuzování přístupnosti archiválií v režimu výjimek a ve specifických případech, prodlužování 
ochranných lhůt pro přístupnost dokumentů a skartačních lhůt včetně kontrolní roviny?
- příklad UK: Advisory Council on National Records and Archives

10. Krizové plány pro případ situace výrazného nárůstu rizika zneužití zejména citlivých osobních údajů?
- včetně využití nástrojů dodatečné anonymizace v archiváliích?

11. Zavedení prvku dobrovolnosti do archivace osobních údajů ve veřejném zájmu: Možnost svobodného rozhodnutí dotčených osob o archivaci 
jejich osobních údajů ve veřejném zájmu?
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Implementace GDPR do archivnictví a spisové služby

- velká mediální kampaň – množství dezinformací ve 
veřejném prostoru (přelom roku 2017/2018)

- velká osvětová kampaň MV k obcím ve spolupráci s 
archivy (NA, MZA, SOA Praha) - březen, duben 2018 Brno, 
Ostrava, Praha

- zaměřená na GDPR a spisovou službu (zákonnost 
zpracování údajů, délka uschovacích lhůt/skartační lhůty)

- a na GDPR a archivnictví (nevztahuje se na mrtvé, „právo 
být zapomenut“ NEPLATÍ ve spisové službě – zákonné 
zmocnění a v archivnictví)

- Pojmy, principy, zásady, základní práva z GDPR - správce, 
zpracovatel, příjemce, zákonnost, korektnost, 
transparentnost, bezpečnost, důvěrnost
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Implementace GDPR do archivnictví a spisové 
služby/2018 – SPISOVÁ SLUŽBA/MV+archivy

GDPR a předarchivní péče

Všichni původci dle zákona č. 499/2004 
Sb. by měli vědět, že povinnost řádného 
vyřazování dokumentů ve skartačním 
nebo mimo skartační řízení, která je 
adresována původcům dle ust. § 3 
zákona č. 499/2004 Sb., není tímto 
evropským Nařízením dotčena. Archivy 
dle zákona č. 499/2004 Sb. jsou 
oprávněny ukládat trvale archiválie, 
včetně archiválií obsahujících osobní 
údaje žijících osob, což vyplývá mj. z čl. 
17 a čl. 89 GDPR. (prezentováno na konferencích, v rámci osvětové 
kampaně MV, v Informačním listu Národního archivu, v rámci předarchivní péče jednotlivými archivy)

-Délka skartačních lhůta
-Procesní úprava odpovědí dle čl. 12 GDPR
-Systémové analýzy pro obce
-Záznamy o činnostech zpracování (pro obce)
-Metodické materiály k činnosti obcí  
pověřence
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Archivy a GDPR

• Čl. 15 Právo subjektu údajů 
na přístup k osobním 
údajům 

• Čl. 16 Právo na opravu
• Čl. 17 Právo na výmaz –

právo „být zapomenut“ (NE 
v archivnictví!)

• Čl. 18 Právo na omezení 
zpracování

• Čl. 19 Oznamovací povinnost 
ohledně opravy nebo 
výmazu osobních údajů 
nebo omezení zpracování 

• Čl. 20 Právo na 
přenositelnost údajů 

• Čl. 21 Právo vznést námitku 

• Dokumenty/spisy vybrané za 
archiválie dle zákona č. 
499/2004 Sb. lze bez 
jakéhokoliv rizika uložit ve 
veřejném archivu – archivy 
mají zmocnění k ukládání 
archiválií včetně jakéhokoliv 
typu osobního údaje

• Národní úprava může 
přijmout výjimku pro 
archivnictví  z čl. 15 – 21 
GDPR

• Čl. 89 – odpovědnost za 
řádnou správu a zabezpečení 
osobních údajů přechází na 
archiv
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GDPR – archivy informují subjekty údajů podle čl. 
13 a čl. 14/co se udělalo v roce 2018 a § 78 AZ

• Informace o činnostech, jejich 
zmocnění a délce uložení 
dokumentů s osobními údaji

• Informace pro badatele o jeho 
osobních údajích v archivu

• Archivy společně zpracovaly 
záznamy o činnostech 
zpracování podle čl. 30

• Archivy sami sebe proškolily v 
interních procesech a 
činnostech a přijaly vnitřní 
směrnice k ochraně osobních 
údajů

Inspirace v Německu - § 28 zákona o ochraně osobních 
údajů (Datenschutzverordnung)
§ 78
(1) Archiv je povinen plnit úkoly stanovené správci 
osobních údajů podle zvláštního právního předpisu.
(2) Zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, 
včetně podmínek pro nahlížení do archiválií a 
pořizování jejich opisů, výpisů a kopií se v případech 
neupravených tímto zákonem řídí zvláštním právním 
předpisem.
(3) Archiv není povinen ověřovat, zda údaje obsažené v 
archiváliích náležejících do jeho péče jsou přesné či 
pravdivé.
(4) Právo subjektu údajů na přístup k osobním 
údajům obsaženým v archiváliích podle čl. 15 a v 
jemu odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
osobních údajů se vykonává pouze nahlížením do 
archiválií podle tohoto zákona.
(5) Ustanovení čl. 16 a čl. 18 až 21 a v jim 
odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
osobních údajů se na zpracování osobních údajů pro 
účely archivnictví nepoužijí.
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Další novela  zákon 499/2004 Sb. – novela v rámci 
DEPO – co se povedlo

§ 78
§ 78 odst. 3
(3) Archiv není povinen ověřovat, zda údaje obsažené v archiváliích a v metadatech
archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče jsou přesné či pravdivé. 

Změna v poznámce pod čarou:
Poznámka pod čarou č. 17 zní: 
17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Návrh textu:
Poznámka pod čarou č. 17 zní: 
„ 17) 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). Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.“. 

východisko pro DPIA
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DPIA v archivnictví (čl. 35 GDPR)

DPIA - původně záměr vložit do vyhlášky č. 645/2004 Sb. – Příloha č. 6 
(výchozím dokumentem je dokument WP248 Pokyny pro posouzení 
vlivu na ochranu údajů pracovní skupiny WP 29, z něhož vyplývá, zda „je 
pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké 
riziko“, které bylo zpracováno pro účely nařízení 2016/679 – GDPR)
• Vzorové posouzení vlivu, resp. vzorový formulář posouzení vlivu bude 

přílohou č. 6 vyhlášky.
Nově – v rámci metodiky
Metodika dále:
• Posouzení komplexních procesů souvisejících s předarchivní péčí, 

výběrem archiválií, jejich evidencí, zpracováním a zpřístupňováním. 
• Nástroje a návody pro identifikaci a  anonymizaci/pseudonymizaci

(analýza nahlížení do archivních souborů + analýza nástrojů)
• Osobní údaj při zpracování archivních souborů, v archivních 

pomůckách, při nahlížení v eBadatelnách
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Rekapitulace stavu – archivnictví – co chybí
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Čl. 89 GDPR

• Zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 
účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 
statistické účely podléhá v souladu s tímto nařízením 
vhodným zárukám práv a svobod subjektu údajů. Tyto 
záruky zajistí, aby byla zavedena technická a organizační 
opatření, zejména s cílem zajistit dodržování zásady 
minimalizace údajů. Tato opatření mohou zahrnovat 
pseudonymizaci za podmínky, že lze tímto způsobem 
splnit sledované účely. Pokud mohou být sledované účely 
splněny dalším zpracováním, které neumožňuje nebo 
které přestane umožňovat identifikaci subjektů údajů, 
musí být tyto účely splněny tímto způsobem. 
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Analýza 2020/vytipování archivů a archivních souborů 

ABS, Národní archiv, SOA Praha, SOA Zámrsk, MZA, Archiv ČNB, 
Archiv Senátu, Archiv Pražského hradu, Archiv KPR, Archiv 
ČVUT, Archiv Akademie věd, Archiv Poslanecké sněmovny, 
AHMP
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Analýza 2020
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Analýza 2020
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Výsledky analýzy

- identifikace rizikových archivních souborů
- identifikace rozsahu osobních údajů 
- identifikace typu osobních údajů (osobní/citlivé)
- identifikace rizikových procesů při zpracování archivních 

souborů (skartační řízení, přejímka, uložení, zpracování 
včetně zpracování archivních pomůcek, zpřístupnění 
archiválií veřejnosti a zpřístupnění badatelům, 
zpřístupnění archivních pomůcek s osobními údaji, 
anonymizace/pseudonymizace)

- eticky problematické osobní údaje 
- rizikové motivace badatelského nahlížení (zneužívání 

osobních údajů k neústavním účelům)
- kontrola činností a řízení rizik archivem


	BVMV_workshop_150621_Ctvrtnik_Simunkova
	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2

	BVMV_workshop_150621_Simunkova
	�Průzkum využívání archiválií �s osobními údaji� ve veřejných archivech: �východiska a první výstupy 
	Implementace GDPR do archivnictví a spisové služby
	Implementace GDPR do archivnictví a spisové služby/2018 – SPISOVÁ SLUŽBA/MV+archivy�
	Archivy a GDPR
	GDPR – archivy informují subjekty údajů podle čl. 13 a čl. 14/co se udělalo v roce 2018 a § 78 AZ
	Další novela  zákon 499/2004 Sb. – novela v rámci DEPO – co se povedlo
	DPIA v archivnictví (čl. 35 GDPR)
	Rekapitulace stavu – archivnictví – co chybí
	Čl. 89 GDPR
	Analýza 2020/vytipování archivů a archivních souborů 
	Analýza 2020
	Analýza 2020
	Výsledky analýzy


