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V Olomouci dne 27.5.2022 

Doporučení pověřence pro ochranu osobních údajů 

k zveřejnění fotografií na webových stránkách a 

sociálních sítích.  

 

Vážení,  

rádi bychom Vás poskytli informaci, které by bylo vhodné umístit v textové podobě na Vaše 

webové stránky do sekce fotogalerie, fotoalbum. Jelikož řada z Vás pořádáte různé akce, 

věnujte prosím tomuto stanovisku pozornost! 

Systémová analýza z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů: "3.2.27 Facebook 

a sociální sítě – Obec/ Škola/ Nezisková organizace může zveřejňovat údaje zaměstnanců a 

třetích osob na svém facebookovém profilu pouze na základě jimi udělených souhlasů se 

zpracováním osobních údajů. Nicméně vzhledem k nedostatečné kontrole nad zveřejněnými 

osobními údaji zveřejňování osobních údajů na Facebook (či jiných sociálních sítích) spíše 

nedoporučujeme" 

Pokud se však jedná o informace obecného rozsahu a sdílení pozvánek na akci, nebo že rušíte 

nějakou akci, tak na sociálních sítích můžete bez nějakého omezení.  

V současné době jsou sociální sítě svými pravidly nastavené tak, že uživatel souhlasí s 

bezúplatnou, volnou bezvýhradní licencí pro veškerý obsah vložených příspěvků. Tzn., že 

veškerý vložený obsah již volně koluje bez omezení bez jakéhokoliv vlivu autora, bez možnosti 

zaručení práva na výmaz, práva na opravu atd... 

Z výše uvedených důvodů doporučuji využívat k účelům zveřejňování osobních údajů výhradně 

webové stránky. Pod umístěnou fotogalerii doporučuji umístit níže uvedený text: 

Správce pořizuje fotografie, zvukové záznamy a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace 

a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního 

titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím 

osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená 

videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním 

zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje 

třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či 

rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za 
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užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.„ Taktéž organizace neručí 

za pořízení obrazových, zvukových, a jiných videozáznamů pořízené třetími osobami při 

pořádání akcí, kde je pořadatelem a nebo účastníkem, které jsou pak umísťovány na jiné 

webové stránky a sociální sítě mimo naší organizaci.  

 

Zpracoval:  Bc.Radek Kubíček, MBA – pověřenec pro ochranu osobních údajů  
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