6. PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE ŘÍDÍME TĚMITO ZÁSADAMI
Zákonnost - organizace postupuje v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů.
 Každý úkon zpracování osobních údajů ze strany organizace je založen na jednom
z právních titulů zpracování. Existuje-li pro zpracování osobních údajů jiný právní titul, než
je souhlas subjektu údajů, organizace nezískává od dotčeného subjektu údajů tento souhlas.
 Je-li pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas subjektu údajů, text souhlasu
je formulován jednoznačně pro konkrétní účely zpracování, je formulován srozumitelně
a je uveden na samostatném dokumentu, anebo je aspoň dostatečně graficky oddělený
od zbytku dokumentu. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být subjektem údajů
udělen aktivně (tzv. opt-in) a svobodně.
 Organizace nesmí vyžadovat souhlas jako podmínku poskytování služby nebo jiné její
činnosti, není-li dotčené zpracování osobních údajů pro to nezbytné. Subjektu údajů je
umožněno souhlas snadno odvolat.
 Je-li pro zpracování osobních údajů dítěte (osoby mladší 18 let) nezbytný souhlas subjektu
údajů, tento souhlas uděluje zákonný nebo ustanovený zástupce dítěte, a je-li dítě starší
13 let, uděluje jej zároveň i dítě.
Korektnost a transparentnost - jakékoliv informace určené subjektům údajů a/nebo
veřejnosti jsou úplné a správné, formulované pregnantně, a zároveň stručně a srozumitelně.
Tam, kde je to vhodné a potřebné, použije se vizualizace prostřednictvím piktogramů.
Účelové omezení - organizace používá a zpracovává osobní údaje zásadně za účelem, pro který
byly původně získané. Pro jiný účel než výše uvedený lze osobní údaje zpracovávat, je-li takový
účel slučitelný s původním účelem. Za neslučitelné se nepovažuje další zpracování pro účely
archivace ve veřejném zájmu (např. archivace mzdových listů, daňových dokladů
či zdravotnické dokumentace po zákonem stanovenou dobu), pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Minimalizace údajů a omezení uložení - organizace omezuje zpracování osobních údajů
na rozsah nezbytný pro účely zpracování. Organizace neuchovává osobní údaje po dobu delší,
než je nezbytné s ohledem na účely zpracování, resp., po kterou je povinna osobní údaje
uchovávat. Organizace dodržuje povinnosti archivovat stanovené osobní údaje po vymezenou
dobu (např. pro účely daňové kontroly, nebo ověření nároků v rámci důchodového nebo
nemocenského pojištění atd.). Osobní údaje lze uchovávat déle, než je nezbytné pro původní
účel, vedle archivace ve veřejném zájmu také pro účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely, a to za předpokladu provedení příslušných technických
a organizačních opatření pro zaručení práv a svobod subjektů údajů.
Přesnost - Organizace zpracovává přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje.
V případě, že je důležité uchovávat vedle aktuálních osobních údajů i osobní údaje původní,
organizace uchovává i tato data.

Integrita a důvěrnost - Organizace zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně
jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním (únikem) a před náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením.

