Informace o zpracování údajů v souvislosti se službami poskytovanými Visegradským patentovým
institutem a s osobními údaji návštěvníků jeho internetových stránek

Visegrádský patentový institut (dále jen "VPI") byl zřízen jako mezivládní organizace pro spolupráci
v oblasti patentů mezi čtyřmi visegrádskými zeměmi: Českou republikou, Maďarskem, Polskou
republikou a Slovenskou republikou. VPI zahájil svou činnost dne 1. července 2016.
VPI je na základě Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) určen jako orgán pro mezinárodní rešerši (ISA)
a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum (IPEA). Proto provádí mezinárodní rešerše, mezinárodní
předběžné průzkumy a doplňkové mezinárodní rešerše.
Jako mezinárodní organizace se VPI zavázal dodržovat právní předpisy, řídit se osvědčenými
mezinárodními postupy a zajistit transparentnost svého fungování. Proto vypracoval a na svých
internetových stránkách zveřejnil informace podle článků 13 až 14 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).

I.

Všeobecné informace

Správcem osobních údajů je Visegrádský patentový institut (sídlo: Maďarsko, 1081 Budapešť, II. János
Pál Pápy tér 7., webová stránka: http://vpi.int/index.php/hu/, telefon: + 36 1 613 5130, e-mail:
secretariat@vpi.int).
VPI se zavázal k odpovídající ochraně osobních údajů, a zavedl proto za účelem zajištění náležitého
zabezpečení údajů technická a organizační opatření, jaká vyžaduje stav technologie.
Každý subjekt údajů má právo žádat VPI o přístup ke svým osobním údajům, o opravu, vymazání nebo
omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
a dále může v případech stanovených v GDPR uplatnit právo na přenositelnost údajů.
Pokud se některý subjekt údajů domnívá, že jeho práva byla v důsledku zpracování údajů ze strany VPI
porušena, může kontaktovat VPI a příslušný dozorový úřad, aby si vyžádal informace a aby byla
přezkoumána jeho stížnost.
Podrobné informace o právech subjektů údajů lze nalézt v části III.

II.

Informace o různých kategoriích zpracování

1. Mezinárodní rešerše
u přihlašovatele: jméno, adresa, státní
kategorie dotčených osobních údajů
příslušnost, bydliště, podpis
u původce a jeho zástupce: jméno a adresa
posuzování mezinárodních přihlášek, provádění
mezinárodních rešerší, předávání zpráv
o mezinárodní rešerši Mezinárodnímu úřadu
účely zpracování osobních údajů
Světové organizace duševního vlastnictví a
v případě potřeby poskytování informací nebo
vyřizování stížností
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
se vztahuje na správce]
právní důvody pro zpracování osobních údajů
PCT článek 4 odst. 1 (iii) a (v), článek 11 (i) a (v)
písm. (c)
PCT pravidlo 4 odst. 4 až 8 a 15
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v přihlášce
VPI obdrží osobní údaje od Mezinárodního úřadu
Světové organizace duševního vlastnictví a po
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
provedení rešerše pošle výsledky zpět
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho
Mezinárodnímu úřadu
záruky
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
jiné mezinárodní organizaci
doba, po kterou budou osobní údaje VPI uchovává spisy mezinárodních rešerší po
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této dobu 10 let od posledního dne roku mezinárodní
doby
přihlášky
pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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2. Mezinárodní rešerše
telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa
rychlejší komunikace v rámci posuzování
mezinárodních
přihlášek,
provádění
Účely zpracování osobních údajů
mezinárodních rešerší, poskytování informací
nebo vyřizování stížností
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
se vztahuje na správce]
Právní důvody pro zpracování osobních údajů
PCT článek 4 odst. 1 (iii) a (v), článek 11 (i) a (v)
písm. (c)
PCT pravidlo 4 odst. 4 až 8 a 15
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v přihlášce
VPI obdrží osobní údaje od Mezinárodního úřadu
Předávání osobních údajů příjemcům ve třetích Světové organizace duševního vlastnictví a po
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho provedení rešerše pošle výsledky zpět
záruky
Mezinárodnímu úřadu
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
jiné mezinárodní organizaci
Doba, po kterou budou osobní údaje VPI uchovává spisy mezinárodních rešerší po
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této dobu 10 let od posledního dne roku mezinárodní
doby
přihlášky
Pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
Zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
kategorie dotčených osobních údajů
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3. Mezinárodní rešerše
jméno přihlašovatele, podpis přihlašovatele
nebo jeho zástupce
a jedna z následujících kategorií údajů
kategorie dotčených osobních údajů
- číslo bankovního účtu, jméno majitele
bankovního účtu, název banky, v níž je
účet veden, nebo
- jméno a korespondenční adresa
účely zpracování osobních údajů
částečné proplacení poplatku za mezinárodní
rešerši
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
právní důvody pro zpracování osobních údajů
se vztahuje na správce]
Protokol PCT, pravidlo 16 odst. 3 a článek 41
odst. 1
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Účetní
(pokud existují)
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho osobní údaje se nepředávají
záruky
doba, po kterou budou osobní údaje VPI uchovává spisy mezinárodních rešerší po
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této dobu 10 let od posledního dne roku mezinárodní
doby
přihlášky
pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování,
VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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4. Mezinárodní předběžný průzkum
u přihlašovatele: jméno, adresa, státní
kategorie dotčených osobních údajů
příslušnost, bydliště, podpis
u původce a jeho zástupce: jméno a adresa
posuzování návrhů na mezinárodní předběžný
průzkum,
provádění
mezinárodních
předběžných průzkumů, předávání zpráv
účely zpracování osobních údajů
o mezinárodním
předběžném
průzkumu
Mezinárodnímu úřadu Světové organizace
duševního vlastnictví a v případě potřeby
poskytování informací nebo vyřizování stížností
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
se vztahuje na správce]
právní důvody pro zpracování osobních údajů
PCT článek 31, čl. 4 odst. 1 (iii) a (v), článek 11 (i)
a (iii) písm. (c)
PCT pravidlo 53, pravidlo 4 odst. 1 písm. a) (iii),
pravidlo 4 odst. 4 až 8 a 15
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v žádosti
VPI obdrží osobní údaje od Mezinárodního úřadu
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích Světové organizace duševního vlastnictví a po
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho provedení průzkumu pošle výsledky zpět
záruky
Mezinárodnímu úřadu
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
jiné mezinárodní organizaci
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává spisy s mezinárodním předběžným
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
průzkumem po dobu 10 let od posledního dne
doby
roku mezinárodní přihlášky
pokud je zpracování údajů založeno na
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněného zájmu
zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
rozhodování, včetně profilování

zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
existence automatizovaného
včetně profilování
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5. Mezinárodní předběžný průzkum
kategorie dotčených osobních údajů

telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa
rychlejší komunikace v průběhu posuzování
návrhu na mezinárodní předběžný průzkum,
provádění
mezinárodních
předběžných
průzkumů, poskytování informací nebo
vyřizování stížností
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
se vztahuje na správce]
PCT článek 31, čl. 4 odst. 1 (iii) a (v), článek 11 (i)
a (III) písm. (c)
PCT pravidlo 53, pravidlo 4 odst. 1 písm. (a) (iii),
pravidlo 4 odst. 4 až 8 a 15

účely zpracování osobních údajů

právní důvody pro zpracování osobních údajů

příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v žádosti
VPI obdrží osobní údaje od Mezinárodního úřadu
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích Světové organizace duševního vlastnictví a po
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho provedení průzkumu pošle výsledky zpět
záruky
Mezinárodnímu úřadu
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
jiné mezinárodní organizaci
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává spisy s mezinárodním předběžným
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
průzkumem po dobu 10 let od posledního dne
doby
roku mezinárodní přihlášky
pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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6. Doplňkové mezinárodní rešerše
u přihlašovatele: jméno, adresu, státní
kategorie dotčených osobních údajů
příslušnost, bydliště a podpis
u původce a jeho zástupce: jméno a adresa
posouzení žádostí o doplňkovou mezinárodní
rešerši, provádění doplňkových mezinárodních
rešerší, předávání zpráv o doplňkových
účely zpracování osobních údajů
mezinárodních rešerších Mezinárodnímu úřadu
Světové organizace duševního vlastnictví a
případně poskytnutí informací nebo vyřizování
stížností
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
právní důvody pro zpracování osobních údajů
se vztahuje na správce]
PCT pravidlo 45bis, pravidlo 4 odst. 1 písm. (a)
(iii), pravidlo 4 odst. 4 až 8 a 15
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v žádosti
VPI obdrží osobní údaje od Mezinárodního úřadu
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích Světové organizace duševního vlastnictví a po
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho provedení rešerše pošle výsledky zpět
záruky
Mezinárodnímu úřadu
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
jiné mezinárodní organizaci
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává spisy doplňkových mezinárodních
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
rešerší po dobu 10 let od posledního dne roku
doby
mezinárodní přihlášky
pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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7. Doplňkové mezinárodní rešerše
kategorie dotčených osobních údajů
telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa
rychlejší komunikace v průběhu posuzování
žádostí o doplňkovou mezinárodní rešerši,
provádění doplňkových mezinárodních rešerší,
poskytování informací nebo vyřizování stížností
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR [zpracování je
nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která
se vztahuje na správce]
PCT pravidlo 45bis, pravidlo 4 odst. 1 písm. (a)
(iii), pravidlo 4 odst. 4 až 8 a 15

účely zpracování osobních údajů

právní důvody pro zpracování osobních údajů

příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v přihlášce
VPI obdrží osobní údaje od Mezinárodního úřadu
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích Světové organizace duševního vlastnictví a po
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho provedení rešerše pošle výsledky zpět
záruky
Mezinárodnímu úřadu
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
jiné mezinárodní organizaci
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává spisy doplňkových mezinárodních
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
rešerší po dobu 10 let od posledního dne roku
doby
mezinárodní přihlášky
pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování dat není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
přihlašovatel nebo jeho zástupce poskytuje
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
příslušné osobní údaje Světové organizaci
duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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8. Vyřizování stížností
osobní údaje poskytnuté stěžovatelem,
kategorie dotčených osobních údajů
zejména: jméno, adresa, telefonní číslo, faxové
číslo, e-mailová adresa
oprava možných chyb vzniklých v průběhu řízení
účely zpracování osobních údajů
a zlepšování kvality
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR [zpracování je
právní důvody pro zpracování osobních údajů
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce]
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů VPI předává soubory obsahující osobní údaje
(pokud existují)
národnímu orgánu určenému v žádosti
Předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho
jiné mezinárodní organizaci
záruky
v případě stížností týkajících se mezinárodních
doba, po kterou budou osobní údaje
přihlášek vede VPI spisy 10 let od posledního dne
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
roku mezinárodní přihlášky a v ostatních
doby
případech po dobu 5 let
pokud je zpracování údajů založeno na
zajištění kvality, oprava chyb, možnost nápravy
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
možného poškození zájmů
oprávněného zájmu
stěžovatel nebo jeho zástupce poskytuje
příslušné osobní údaje Světové organizaci
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
duševního vlastnictví, VPI nebo vnitrostátnímu
orgánu duševního vlastnictví
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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9. Údaje týkající se smluv
u smluvních stran – jednotlivců: jméno, sídlo,
DIČ, číslo bankovního účtu a podpis
kategorie dotčených osobních údajů
u smluvních stran, kterými nejsou jednotlivci:
název a podpis zástupce
zajištění nezbytných osobních údajů pro VPI za
účely zpracování osobních údajů
účelem splnění svých smluvních závazků
v případě smlouvy uzavřené se soukromou
osobou: GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b) [zpracování
je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je
subjekt údajů, anebo k provedení opatření na
právní důvody pro zpracování osobních údajů
žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy]
v případě smlouvy uzavřené s jinou než
soukromou osobou: GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f)
[zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů správce]
v případě potřeby a pouze v nezbytném rozsahu
osoby, které provádějí bankovní a účetní
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
operace a zainteresovaní pracovníci společnosti
(pokud existují)
MadeIT.hu Informatika Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., vystupující jako zpracovatel
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho
jiné mezinárodní organizaci
záruky
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává osobní údaje po dobu 5 let od
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
posledního dne roku ukončení smlouvy
doby
pokud je zpracování údajů založeno na
zajištění nezbytných údajů pro plnění smluvních
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
závazků
oprávněného zájmu
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
druhá strana smlouvy
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování

10

10. Kontaktní údaje týkající se smluv
kontaktní údaje uvedené ve smlouvách (jméno
kategorie dotčených osobních údajů
a kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová
adresa)
účely zpracování osobních údajů
osobní údaje nezbytné ke splnění smluvních
závazků VPI
GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) [zpracování je
právní důvody pro zpracování osobních údajů
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce]
v případě potřeby a pouze v nezbytném rozsahu
osoby, které provádějí bankovní a účetní
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
operace a zainteresovaní pracovníci společnosti
(pokud existují)
MadeIT.hu informatika Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., vystupující jako zpracovatel
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho
jiné mezinárodní organizaci
záruky
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává osobní údaje po dobu 5 let od
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
posledního dne roku ukončení smlouvy
doby
pokud je zpracování údajů založeno na
zajištění údajů nezbytných pro plnění smluvních
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
závazků a/nebo pro kontaktní účely
oprávněného zájmu
Zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
druhá strana smlouvy
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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11. Zpracování údajů týkající se webových stránek VPI
Technické údaje, které splňují definici osobních
údajů a které souvisejí s typem prohlížeče,
s adresou internetového protokolu (IP adresa a
číslo portu), s názvem domény (URL) a s datem
kategorie dotčených osobních údajů
návštěvy a seznamem navštívených stránek
(data z provozních záznamů) a jsou generovány
automaticky za účelem navázání a udržení
připojení k internetu
účely zpracování osobních údajů
vytváření statistik
GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) [zpracování je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce]
nejsou předávány žádné osobní údaje, ale
mohou být v rozsahu nezbytném pro jejich práci
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
přístupné zaměstnancům Úřadu průmyslového
(pokud existují)
vlastnictví České republiky, který vystupuje jako
zpracovatel
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
záruky
jiné mezinárodní organizaci
právní důvody pro zpracování osobních údajů

doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává údaje po dobu 1 roku od jejich
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
získání
doby
Analýza změn údajích o návštěvách a chování
pokud je zpracování údajů založeno na
uživatelů, optimalizace struktury webových
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
stránek,
zpřístupnění
webu
uživatelsky
oprávněného zájmu
přívětivým způsobem
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
subjekt údajů navštěvující web
existence automatizovaného
včetně profilování

rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
rozhodování, včetně profilování
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12. Zpracování údajů týkající se webových stránek VPI
veškeré osobní údaje uvedené v průzkumech
spokojenosti uživatelů a údaje z provozních
kategorie dotčených osobních údajů
záznamů vytvořené za účelem navázání a
udržení připojení k internetu a uvedené
v předchozí tabulce
měření spokojenosti uživatelů, provedení
potřebných analýz pro vývoj webových stránek
účely zpracování osobních údajů
a procedur, které jsou uživatelsky přívětivé,
provádění dalších kroků
GDPR čl. 6 odst. 1 písm. (a) [subjekt údajů udělil
právní důvody pro zpracování osobních údajů
souhlas se zpracováním svých osobních údajů
pro jeden nebo více specifických účelů]
nejsou předávány žádné osobní údaje, ale
mohou být v rozsahu nezbytném pro jejich práci
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
přístupné zaměstnancům Úřadu průmyslového
(pokud existují)
vlastnictví České republiky, který vystupuje jako
zpracovatel
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho
jiné mezinárodní organizaci
záruky
doba, po kterou budou osobní údaje VPI uchovává údaje po dobu 1 roku od jejich
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této získání, nejdéle však do doby, než subjekt údajů
doby
odvolá svůj souhlas, pokud k tomu dojde dříve
subjekty údajů mohou kdykoli odvolat svůj
informace týkající se možnosti odvolání souhlasu souhlas, což však nemá vliv na zákonnost
zpracování údajů před jeho odvoláním
pokud je zpracování údajů založeno na
zpracování údajů není založeno na oprávněném
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto
zájmu
oprávněného zájmu
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
subjekty údajů, které vyplňují průzkum
spokojenosti
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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13. Zpracování údajů týkající se internetových stránek VPI
Technické údaje, které splňují definici osobních
údajů a které souvisejí s typem prohlížeče,
s adresou internetového protokolu (IP adresa a
číslo portu), s názvem domény (URL) a s datem
kategorie dotčených osobních údajů
návštěvy a seznamem navštívených stránek
(údaje z provozních záznamů) a jsou
generovány automaticky za účelem navázání a
udržení připojení k internetu
zachování úrovně zabezpečení informací
v systémech VPI, probíhající nebo minulé šetření
účely zpracování osobních údajů
případných útoků v této oblasti, jakož i zavržení
útoku
GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) [zpracování je
právní důvody pro zpracování osobních údajů
nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce]
nejsou předávány žádné osobní údaje, ale
mohou být v rozsahu nezbytném pro jejich práci
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
přístupné zaměstnancům Úřadu průmyslového
(pokud existují)
vlastnictví České republiky, který vystupuje jako
zpracovatel
předávání osobních údajů příjemcům ve třetích
žádné údaje se nepředávají do třetích zemí nebo
zemích nebo mezinárodní organizaci a jeho
jiné mezinárodní organizaci
záruky
doba, po kterou budou osobní údaje
VPI uchovává údaje po dobu 2 let od jejich
uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této
získání
doby
pokud je zpracování údajů založeno na zachování dosažené úrovně integrity, důvěrnosti
oprávněném
zájmu,
označení
tohoto a dostupnosti informačních systémů VPI a
oprávněného zájmu
údajů něm uložených
zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí
subjekt údajů navštěvující web
existence automatizovaného rozhodování, VPI
neprovádí
žádné
automatizované
včetně profilování
rozhodování, včetně profilování
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III. Práva subjektů údajů a opravné prostředky
1.

Právo na přístup

Každý má právo získat informace o svých osobních údajích zpracovávaných VPI, zejména o
•
•
•

•
•
•
•

účelu zpracování údajů;
kategorii dotčených osobních údajů;
příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou sděleny osobní údaje (včetně
opatření přijatých pro předání údajů v případě příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních
organizací);
době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo o kritériích použitých k určení této
doby;
existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování
osobních údajů, které se ho týkají, nebo vznášet námitky proti takovému zpracování;
právu podat stížnost dozorovému úřadu;
o veškerých dostupných údajích o zdroji osobních údajů, pokud tyto osobní údaje nejsou
získávány od dotčené osoby.

VPI na požádání poskytne subjektu údajů kopii jeho osobních údajů (včetně kopií dokumentů
obsahujících tyto údaje), pokud to nepříznivě neovlivní práva a svobody druhých.
2.

Právo na opravu

Každý má právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a s ohledem na účel
zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů.
3.

Právo na výmaz

VPI vymaže osobní údaje týkající se subjektu údajů, pokud
•
•
•
•
•
•

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány VPI;
subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje-li žádný
další právní důvod pro zpracování;
subjekt údajů podá námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace
a neexistují žádné naléhavé oprávněné důvody pro zpracování;
zpracovávání osobních údajů je protiprávní;
osobní údaje musejí být vymazány z důvodu dodržení zákonné povinnosti, kterou je VPI vázán;
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Subjekt údajů, který má právo na výmaz, může výmazu dosáhnout podáním písemné žádosti VPI.
Pokud VPI zveřejnil osobní údaje, které mají být vymazány, přijme podle ustanovení GDPR nezbytná
opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt požádal, aby tito
správci vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo replikace.
VPI žádosti o výmaz nevyhoví a ani neinformuje ostatní správce o žádosti o výmaz, pokud je zpracování
nezbytné
•
•

•

pro výkon práva svobody projevu a informací;
pro dodržení zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle právních předpisů, které se
na VPI vztahují, nebo pro výkon úkonu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen VPI
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s GDPR;
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•

•
4.

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo
pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz pravděpodobně znemožnil nebo
vážně narušil dosažení cílů tohoto zpracování; nebo
pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Na žádost subjektu údajů VPI omezí zpracování, pokud
•
•
•
•

subjekt údajů zpochybní správnost osobních údajů, a to po dobu, která umožní VPI ověřit
správnost údajů;
je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a vyžaduje místo toho
omezení jejich použití;
VPI již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
je zpracování nezbytné pro provedení úkonu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci svěřeném VPI, nebo je založeno na oprávněných zájmech VPI nebo třetí strany,
a subjekt údajů podal námitky proti zpracování, po dobu ověřování, zda oprávněné důvody VPI
převyšují práva subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, jsou osobní údaje s výjimkou uložení zpracovány pouze se souhlasem
subjektu údajů nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv jiných
fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského
státu.
Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je před zrušením omezení zpracování informován VPI.
5.

Právo na oznámení o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo o omezení zpracování

VPI informuje o jakékoliv opravě nebo výmazu osobních údajů nebo o omezení zpracování všechny
příjemce, jimž byly osobní údaje sděleny, nebude-li takový postup nemožný nebo by si vyžádal
nepřiměřené úsilí. Na požádání VPI o těchto příjemcích informuje subjekt údajů.
6.

Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl VPI, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na
souhlasu nebo na smlouvě, jíž je subjekt údajů stranou a pokud se zpracování provádí
automatizovanými prostředky a výkon tohoto práva neporušuje právo na výmaz nebo nepříznivě
neovlivňuje práva a svobody ostatních osob.
7.

Právo vznést námitky

Každý subjekt údajů má právo vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitky proti
zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je-li zpracování nezbytné pro provedení úkonu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl pověřen VPI, nebo pokud
je zpracování založeno na oprávněných zájmech VPI nebo třetí strany. I přes námitku má VPI právo
pokračovat ve zpracovávání osobních údajů, pokud prokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro
zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pro stanovení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro
statistické účely, má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitky
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proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro provedení úkonu
prováděného z důvodů veřejného zájmu.
8.

Postup VPI, pokud subjekty údajů uplatňují svá práva

VPI umožní výkon práv subjektu údajů, pokud je schopen určit osobu, která žádost podává anebo
pokud není nutné ji identifikovat. Pokud není VPI schopen určit osobu, která žádost podává, může
požádat o poskytnutí doplňujících informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.
VPI poskytuje informace o opatřeních učiněných na žádost subjektu údajů bez zbytečného odkladu
a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě potřeby může být tato lhůta
prodloužena o dva další měsíce, přičemž se zohlední složitost a počet žádostí. VPI informuje subjekt
údajů o tomto prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti a uvede důvody zpoždění.
VPI poskytuje informace stejným způsobem, jakým byly vyžádány (především poštou nebo
elektronickými prostředky), pokud subjekt údajů nepožaduje jinak a VPI je schopen této žádosti
vyhovět.
Pokud je žádost subjektu údajů zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, může VPI účtovat poplatek
za administrativní náklady v souladu s právními předpisy nebo žádost odmítnout.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování údajů VPI, chce-li
požádat o informace nebo chce-li nechat přezkoumat svou stížnost, může VPI kontaktovat poštou:
Maďarsko, 1081 Budapešť Ii. János Pál Pápy tér 7 nebo e-mailem na adrese: Secretariat@vpi.int nebo
může podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Stížnost může být podána u kteréhokoli
dozorového úřadu, nejlepší však je ji podat v členském státě obvyklého bydliště subjektu údajů, místa
výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je příslušným dozorovým
úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, který může být kontaktován osobně nebo poštou na adrese:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem na adrese: posta@uoou.cz. Viz webové stránky:
https://www.uoou.cz/.
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