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 Pokaždé když jste on-line, sdílíte své osobní údaje. 
 A čím více využíváte internet, tím důležitější je, abyste byli 
 chráněni a aby byly chráněny vaše osobní údaje. 
 Evropská unie navrhuje změny, díky nimž budete při práci 
 on-line chráněni ještě lépe. 
 Cílem nových právních předpisů Evropské unie je zajistit, 
 abyste získali kontrolu nad svými údaji, a zaručit, že budou 
 respektována vaše práva na ochranu osobních údajů.  



 Pokud nevíte, jak jsou vaše údaje používány, 
 jen těžko dokážete odhadnout, komu 
 je můžete svěřit. V budoucnosti budete 
 informováni lépe a vaše údaje budou lépe 
 chráněny. To znamená, že při sdílení osobních 
 údajů s přáteli nebo při on-line nakupování 
 budete mít větší jistotu. 

Komu můžete důvěřovat? 



  Nové právní předpisy vám zajistí, že budete 
  moci lépe kontrolovat, co se s vašimi osobními 
  údaji děje. A také budete vědět, kam jít a na 
  koho se obrátit v případě, že nebudete spokojeni. 

Kontrola nad údaji 
opět ve vašich rukou 



RR



R
 V budoucnu budete mít lepší přehled 
 o tom, jak jsou vaše údaje používány, 
 a pokud bude nutné poskytnout souhlas 
 s použitím vašich údajů, budete 
 požádáni, abyste ho uvedli explicitně. 
 V případě, že nebudete s nakládáním 
 s vašimi údaji spokojeni, budete 
 moci svůj souhlas stáhnout. 
 Vše bude vysvětleno jasně 
 a srozumitelně, takže budete chápat, 
 co vlastně vaše rozhodnutí 
 znamená. 

      Poskytnutí 
souhlasu 
          a pochopení 
  jeho významu  R



 Nové právní předpisy zajistí, že v celé Evropské unii budou 
 vaše osobní údaje chráněny stejně. Vaše údaje budou 
 chráněny i za hranicemi EU. To znamená, že vám bude 
 zaručena vysoká úroveň ochrany nezávisle na tom, kde jsou  
 vaše osobní údaje uchovávány nebo kde se zpracovávají. 
 To je dobrá zpráva pro vás, pro podniky a pro hospodářství. 

Jednotná pravidla

Chrání 
vaše 
soukromí

 Nové právní 
 předpisy rovněž zajistí, že nastavení všech 
 internetových stránek bude více chránit 
 vaše soukromí. To znamená, že když 
 budete používat sociální sítě, budete  
 mít jistotu, že jsou vaše údaje chráněny, 
 pokud se nerozhodnete nastavení 
 soukromí sami změnit.  



 Trvale odstranit veškeré osobní údaje není i
 vždy jednoduché, když jste je předtím sdíleli.i
 S novými právními předpisy bude mnohem snazší i
 údaje vymazat. Rovněž bude snazší je zcela i
 odstranit a poskytnout je jinému poskytovateli i
 služeb, pokud si to budete přát. i

         Co když chcete, aby se 
na vás zapomnělo? 



©





 Nové právní předpisy Evropské unie mají vysokýn
 standard a jsou formulovány tak, aby je bylon
 možné použít i v budoucnu. Jsou bezpečné,n
 jednoduché a účinné a my věříme, že si z nichn
 vezme příklad celý svět.n

Jdeme 
příkladem

 Protože se vaše osobní údaje časton
 shromažďují, zpracovávají a uchovávajín
 na serverech mimo Evropskou unii,n
 budou i nadále chráněny celosvětově,n
 např. při tzv. cloud computingu nebon
 u internetového e-mailového účtu.n

Ochrana vašich 
údajů na celém 
světě



Co když se vaše údaje 
 ztratí nebo dojde 
 k jejich krádeži?

 Když se v současnosti vaše údaje ztratí nebo 
 dojde k jejich krádeži, může nějakou dobu trvat, 
 než se o tom dozvíte. Pokud k tomu dojde v budoucnu 
 v situaci, kdy by to mohlo mít vážné následky, 
 budete vy i úřad pro ochranu údajů ve vaší zemi 
 povinně co nejdříve informováni. 

Ochrana vašich 
údajů na celém 
světě



  Zajistí vám právo vědět, kdo a k čemu vaše údaje používá, 
 a právo být informováni, pokud je bezpečnost vašich údajů 
 ohrožena. A také vám pochopitelně zaručí právo na to, 
 aby se na vás zapomnělo. 

 Více informací naleznete na stránkách 
 http://ec.europa.eu/justice/data-protection-reform  

!
!

Závěrem  Nové právní předpisy Evropské unie o ochraně údajů vám zajistí 
 kontrolu nad vašimi osobními údaji, které sdílíte on-line. 
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