
 

Příloha č.1 

DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ (související pojmy níže) 

• Anonymizace – údaje o osobách jsou shromažďované bez označení jejich jménem nebo 

jiným identifikátorem; jsou zcela anonymní; není možné podle nich určit konkrétní osobu 

• Automatické zpracování a rozhodování – údaje o osobách jsou zpracovávány strojově bez 

přímého zásahu člověka (člověk pouze připravil a nastavil přístroj nebo program na 

automatické zpracování). Např. automatické počítačové třídění a vyřazování uchazečů o 

půjčku v bance podle jejich příjmu. 

• Dílčí zpracovatel – organizace pověřená zpracovatelem, která podle jeho pokynů dílčím 

způsobem zpracovává osobní údaje. Povinnost zpracovatele mít souhlas správce se 

zapojením dílčího zpracovatele do procesu zpracování. (čl.4) 

• Dozorový úřad – státem pověřená instituce vykonávající dozor, metodické poradenství, 

evidenci, kontrolu, penalizaci a jinou agendu související s Nařízením (čl.4) 

• DPIA: Data Protection Impact Assessment (zhodnocení vlivu stavu na ochranu dat) 

– Analýza stavu uchovávání a procesů zpracování osobních údajů. Výsledkem jsou 

doporučení k uvedení stavu uchovávání a procesů zpracovávání osobních údajů do 

souladu s Nařízením (čl.35) 

• Fyzická osoba (FO) – soukromá osoba, občan, subjekt údajů (SÚ) (čl.4) 

• GDPR: General Data Protection Regulation 

– Obecné nařízení o ochraně dat - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679. Dále v textu jako „Nařízení“ 

• Osobní údaj (OÚ) – informace, na základě které lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu 

podle Nařízení (GDPR) (čl.4) 

• Pověřenec  (Data Protection Officer - DPO) 

– Je hlavním metodikem a konzultantem pro záležitosti spojené s ochranou osobních 

údajů v organizaci/podniku. Pomáhá vedení organizace průběžně udržovat soulad 

dokumentace a procesů zpracování údajů s Nařízením. (čl.37) 

– Je kontaktní osobou pro subjekty údajů a dozorový úřad. 

• Právnická osoba - Podle § 20 odst. 1 obč. zákoníku (č. 89/2012 Sb.) je právnická osoba 

definována jako: „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo 

jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti 

mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.“ Obecně lze zjednodušeně říci, 

že právnickou osobou je organizace, podnik, instituce, firma, sdružení apod. 

• Pseudonymizace – přiřazení pseudonymů konkrétním osobám, aby nebyla rozpoznatelná 

jejich identita (např. místo jména Jan Novák kód XYW4). Seznam jmen a jim přiřazených kódů 

nemusí existovat, nebo může být bezpečně skladován odděleně. 

• Společný správce – hlavní správce ve skupině sdružených správců (čl.4) 

• Správce – právnická osoba (instituce, organizace, podnik, firma), která shromažďuje a 

zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů). Je definován tím, že určuje účel 

zpracování (i pouhého uložení) (čl.4) 

• Subjekt údajů (SÚ) – fyzická osoba, občan (čl.4) 
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• ÚOOÚ – Úřad na ochranu osobních údajů 

• WP29 – označení pracovní skupiny (Working Party) v ústředí EU, která připravuje znění 

výkladových vodítek (guidelines, metodických návodů) pro konkretizaci a snazší porozumění 

Nařízení 

• Zpracovatel – organizace samotného správce, nebo správcem pověřená organizace, která 

podle jeho pokynů zpracovává nebo i pouze skladuje osobní údaje. Viz také Dílčí zpracovatel. 

(čl.4) 

DEFINICE SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ 

• Cloud, cloudová služba – (čti klaud; česky oblak) elektronické (počítačové)externí vzdálené 

úložiště zpracovávaných údajů, které může být sdíleno více uživateli anebo k datům na něm 

uloženým může mít přístup více uživatelů 

• IP adresa -  Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu 

komunikují všechna zařízení v Internetu. IP adresa (anglicky IP address) je dlouhé číslo, které 

jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. Pomocí 

IP adresy (dlouhý číselný kód) lze určit, z jakého místa je daný počítač nebo chytrý telefon 

připojený na internet. 

• Cookies – (čti kukís; česky koláčky, oplatky, sušenky; s pečivem nemá nic společného; slovo 

bylo zvoleno pouze proto, že asociuje zvyklost v USA nebo Velké Británii nabídnout 

účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření 

příjemnější atmosféry). Jako cookie se při připojení na internet označuje malé množství dat, 

která WWW server pošle našemu prohlížeči (do počítače), který je uloží. Při každé další 

návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k 

rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Majitel 

webových stránek tak ví, co si prohlížíte. 

• CRM – Customer Registration Management – databáze klientů 

• CV – Curriculum Vitae – životopis, většinou profesní 

• E-mail - (čti í-mejl; elektronická pošta; mail = americký výraz pro „zasílání poštou“, „zásilku“) 

– počítačová aplikace (program) pro posílání textových a obrazových informací (pošty) po 

internetu např. z počítače do počítače. 

• E-privacy – (čti í-prajvesy; elektronické soukromí) - zásada respektování soukromí osoby při 

styku a komunikaci prostřednictvím internetu, e-mailu apod. 

• E-shop - (čti íšop; někdy vyslovován počeštěně jako éšop, elektronický obchod=prodejna) – 

prodejna zboží po internetu, zásilková služba.  

• Facebook – (čti fejsbuk, face=tvář, book=kniha) jedna ze sociálních internetových sítí 

umožňující prostřednictvím elektronické komunikace (PC, telefon, tablet, …) výměnu a sdílení 

informací v různých formách (text, obraz, foto, videozáznam, audiozáznam, grafy, …) 

• Internet – telekomunikační síť celosvětově propojující účastníky (jejich terminály ve formě 

PC, telefonu, tabletu, …) a umožňující vzájemnou elektronickou komunikaci, výměnu a sdílení 

informací 

• IT: Informační technologie - kompletní souhrn elektronických pracovních nástrojů a 

prostředků zahrnujících HW - hardware (samotné přístroje), SW - software (programy a data 

uložená v HW). Např. počítače, telefony, servery, elektronická úložiště dat, tiskárny, sítě, 

kamerové systémy, komunikační prostředky jako wi-fi, modemy apod.  
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• Modem - zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Umožňuje např. 

připojení počítače k internetu. Zkratka z MOdulátor a DEModulátor.  

• On-line – někdy psáno online (čti onlajn; anglicky na lince) – dálkově přístupný 

prostřednictvím internetu. Např. dálkově z počítače ovládaný účet v bance nebo dálkově 

vyplněný test apod. 

• Opt-in – volba/příslušnost osoby do skupiny zákazníků, která udělila souhlas např. k zasílání 

cílené e-mailové reklamy. Z anglického option in = volit někam patřit, zvolit příslušnost k 

nějaké množině. 

• Opt-out – volba osoby, kdy nechce patřit do skupiny, které je např. zasílána cílená e-mailová 

reklama. Z anglického option out = volit někam nepatřit, zvolit být vyřazen z nějaké množiny 

ven. 

• PC – Personal Computer – osobní počítač ve formě stolního PC, nebo přenosného PC ve 

formě notebook nebo tablet 

• Profilování – třídění osobních údajů podle zvolených kritérií 

• Přímý marketing – zasílání cílené reklamy jednotlivým osobám  

• Server - interní nebo externí počítačové úložiště zpracovávaných údajů nebo softwaru 

(elektronické technologie a programů) k jejich zpracování 

• VOP – všeobecné obchodní podmínky. Obvyklá součást smlouvy o koupi zboží nebo služby. 

• Web – internetová síť. Anglicky web=pavučina. 

• Wi-Fi – bezdrátové připojení k internetu pomocí radiového signálu. Název původně neměl 

znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (kvalita přenosu signálu 

jako je běžné prostřednictvím drátového připojení) analogicky k Hi-Fi (high fidelity – vysoká 

věrnost).  

 

 
 


