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Hlava I
Základní ustanovení
1) V § 11 Omezení některých práv a povinností se doplňuje text v písmenu
c) nebo sdružování v politických stranách a politických hnutích,

Původní text s vyznačením změn:
§ 11
Omezení některých práv a povinností
(1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím
rozsahu též článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se
použijí přiměřeně nebo se splnění povinností správce nebo zpracovatele nebo
uplatnění práva subjektu údajů stanovených těmito články odloží, je-li to nezbytné a
svým rozsahem přiměřené k zajištění
a) obranných nebo bezpečnostních zájmů České republiky,
b) předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů,
výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a
věcech,
c) jiného důležitého cíle obecného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského
státu Evropské unie, zejména důležitého hospodářského nebo finančního zájmu
Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, včetně záležitostí měnových,
peněžních, rozpočtových, daňových a finančního trhu, veřejného zdraví nebo
sociálního zabezpečení, nebo sdružování v politických stranách a politických hnutích,
d) ochrany nezávislosti soudů a soudců, nebo
e) dohledové, kontrolní nebo regulační funkce spojené s výkonem veřejné moci3) v
případech uvedených v písmenech a) až d).
Odůvodnění:
Politické strany a politická hnutí jsou nedílnou a důležitou součástí demokratické společnosti.
Je v zájmu státu vysoká a různorodá angažovanost občanů v demokratickém systému soutěže
politických stran a politických hnutí jako důležitého cíle obecného veřejného zájmů. Početné
politické strany a politická hnutí využívají údaje poskytnuté svými členy ne jenom
k evidenčním účelům ale i v rámci úkolů uložených jinými právními předpisy a nařízeními
souvisejícími například s dohledem nad hospodařením politických stran a politických hnutí
apod. Zároveň mohou evidovat i sympatizanty, podporovatele a příznivce, o nichž nejsou
schopny věrohodně údaje ověřit. Informace o členech jsou umisťovány na propagační
materiály, používány v médiích a sdělovány veřejným sdělovacím prostředkům. Vyžadovat
individuální souhlas případně realizovat právo výmaz nebo opravu je značně komplikované a
vyplývá z charakteru fungování politického angažování občanů a naopak je velmi lehce
zneužitelné v politickém boji bez faktického úmyslu chránit osobní data. Také vzhledem
k charakterovým a osobnostním vlastnostem spolu se společensky požadovanou různorodosti
členů a sympatizantů je zavádění sofistikovaných systému ochrany osobních údajů
nerealizovatelné a různá poučení a normativy práce nejsou schopny docílit patřičnou úroveň
bezpečnosti.

