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Článek 1 
Preambule 

 

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů (dále jen “Komora”) má zájem na 

posilování dobrého jména profese pověřence pro ochranu osobních údajů v České 

republice. Pro naplnění tohoto požadavku proto přijala etický kodex, který je závazný 

pro všechny členy Komory a pověřence pro ochranu osobních údajů zapsané v registru 

pověřenců vedeným Komorou. Etický kodex obsahuje minimální etické požadavky pro 

výkon profese pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 
 

Článek 2 
Zásady 

 
1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) jedná při 

poskytování svých odborných služeb čestně, poctivě a s náležitou péčí. 

2. Pověřenec údajů jedná tak, aby nepoškozoval dobré jméno profese 

pověřence. 

3. Pověřenec je při poskytování svých odborných služeb objektivní a profesně 
nezávislý. Respektuje jen takové pokyny správce nebo zpracovatele osobních 
údajů, které nejsou v rozporu s právními předpisy a jeho profesním 
přesvědčením. 

4. Pověřenec dodržuje při výkonu své činnosti profesní standardy. 
5. Pověřenec si průběžně udržuje odbornou způsobilost pro poskytování svých 

služeb a přehled o aktuální právní úpravě jakož i stavu technologie. Dbá na 
to, aby požadavek odborné způsobilosti byl naplněn také u jeho 
spolupracovníků. 

6. Pověřenec poskytuje jen takové služby, ke kterým má náležité odborné 
znalosti a k nimž má, jak při jejich příslibu, tak při plnění dostatečnou kapacitu 
a potřebné zdroje, pokud zdroje dle vzájemných ujednání není povinen 
poskytnout správce nebo zpracovatel osobních údajů na své náklady a 
odpovědnost. 

7. Pověřenec je při propagaci služeb oprávněn poskytovat informace jen o 
takových odborných znalostech a zkušenostech, kterými disponuje. Přitom se 
vyvaruje použití prostředků znevažujících profesi pověřence a snižujících 
odbornost jiných pověřenců. 

8. Pověřenec v rámci svých povinností zachovává mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které se dozvěděl při poskytování svých odborných služeb, 
s výjimkou těch, které jsou veřejně známé. Sdělit informace kryté profesní 
mlčenlivostí může jen se souhlasem správce osobních údajů, vyžadují-li to 
právní předpisy nebo umožňují-li to profesní standardy. Pověřenec pro 
ochranu osobních údajů zajišťuje, aby profesní mlčenlivost dodržovali i jeho 
spolupracovníci. 
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9. Za porušení profesní mlčenlivosti se považuje i využití informací pro vlastní 
prospěch nebo prospěch jiných osob. 

10. Pověřenec si počíná tak, aby byl schopen dostát odpovědnosti za případnou 
škodu vzniklou při poskytování svých odborných služeb. 

 
 

Článek 3 
Účinnost 

 

Etický kodex nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2017. 


