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Google vs. Spain

• Občan Španělska, pan Gonzalez zažaloval španělské noviny 
kvůli obsahu článku

• Samotná informace obsažena v novinách byla pravdivá a byla 
publikována legálně

• Informace byla stará (1998), ale poškozovala reputaci pana G. 

• Sporný článek byl indexován v google search

• Žaloba směrovala na i na google a bylo požadováno odstranění 
odkazu na článek 



Právo být zapomenut , v případě, že zpracování 
údajů je

Nepřesné Nepřiměřené

Irelevantní Neadekvátní



Soud výslovně řekl, že…..

• Vyhledávání informací opublikovaných nebo zveřejněných 
online, 

• Jejich indexace, 

• Dočasné skladování

• Zpřístupňování online a seřazování informací se musí 
považovat za 



Dopady na šedou literaturu?

Repozitáře

Vyhledávací služby



Lze v šedé literatuře vůbec mluvit o osobních 
údajích?

• Ano, hlavně o nahodilý výskyt OÚ 

– Výroční zprávy, kontaktní údaje na zaměstnance

– Webové stránky, blogy

– Databáze

– Špatně anonymizovaná výzkumná data

– Diplomové práce

– Fotografie, videozáznamy

– Biografie, 



CO UDĚLÁTE, POKUD VÁS NĚKDO POŽÁDÁ O 
ODSTRANĚNÍ DAT Z REPOZITÁŘE ???



Jak byste reagovali?

Smazání dokumentu?

Anonymizace údajů?

Zablokování jistých slov ve vyhledávači?

Bránit se, že je publikace odůvodněná?



Základní pravidlo

• LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE:

– zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům

– na základě souhlasu dotčené osoby, nebo na základě oprávněného 
důvodu

– Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, 

– Každý má právo na jejich opravu.



Jak se zachovat:

• Relevance dokumentu vůbec neodpovídá účelu pro který je repositář zřízenSmazat dokument

• Dokument má relevanci, osobní údaje jsou nepřesné, nerelevantní, nemají 
souvislost s účelem pro který je dokument uchovávánAnonymizace informací

• Osobní údaje jsou nadbytečné, 

• dokument může zůstat indexován, avšak nesmí být dohledán podle jména fyzické 
osoby 

Odstranit-zablokovat klíčové 
slovo ve vyhledávači

• Viz. další slideOdůvodněte užití díla



Oprávněné užití

Subjekt údajů dal se zpracováním souhlas

• Souhlas lze obvykle vzít zpět

Zpracování je nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu

• Knihovna? Univerzita?

Zpracování je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce



Odpovědnost za porušení OÚ

Autor dokumentu

• Vždy

Repozitář

•Lze ochránit, 
pokud byl nahrán 
uživatelem



Doporučení

• Zaveďte veřejné pravidla pro anonymizaci a ochranu OÚ

– Plné kontaktní údaje instituce

– Kvalifikovaná kontaktní osoba

– Vzorový formulář žádosti

– Uveďte účel ke kterému data shromažďujete/indexujete

– Popište veřejný zájem na existenci databáze

– Popište zdroje, ze kterých čerpáte dokumenty



Děkuji za pozornost


