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Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 49 a 50 nabývají účinnosti 1.1.2005.
 

Čl. I
 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:
 
32. V § 9 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až ch), která znějí:
"e) jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v
rámci oprávněné činnosti občanského sdružení, nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy
(dále jen "sdružení"), a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je sdružení v
opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou
zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů,
f) se jedná o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění nemocenského pojištění,
důchodového pojištění (zabezpečení), státní sociální podpory a dalších státních sociálních dávek,
sociální péče a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany těchto údajů v souladu se
zákonem,
g) se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů,
h) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků, nebo
ch) jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.".
 
36. § 18 zní:
 

"§ 18
 
(1) Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních údajů,
a) které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního zákona,
b) které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo
c) jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v
rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je
sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou
zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.
 
(2) Správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b), je povinen zajistit, aby informace,
týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií
příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem
podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.".
 
 


