GDPR (General Data Protection Regulation) = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016, platnost od 25. 5. 2018).
Materiály lze nalézt na webu ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) – pracovní skupina WP29.
Záměrem směrnice je dát evropským občanům větší kontrolu nad tím, co se děje s jejich osobními daty. GDPR se týká
všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Větším zpracovatelům dat
navíc směrnice určuje nově zřídit funkci DPO (Data Protection Officer) = pověřenec pro ochranu osobních údajů (článek
37). Úkolem DPO bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.
Osobními údaji/daty se myslí veškeré informace, které vedou k identifikaci fyzické osoby.
Směrnice zavádí princip zodpovědnosti, který ukládá správcům dat zavést technická, organizační a procesní opatření
za účelem prokázání souladu s principy GDPR. Směrnice je přímo účinná a má přednost před národní legislativou.
Kdy lze zpracovávat osobní údaje?
1) Souhlas se zpracováním osobních údajů od fyzické osoby
2) Smluvní vztah (v rámci plnění smlouvy)
3) Zákonný rámec (zpracování dat z nařízení zákona, vyhlášky či prováděcího předpisu)
Dopady a doporučení pro zavedení a implementaci GDPR:
Provést školení pro vedoucí pracovníky, vedoucí dotčených úseků a operátory (IT)
Zmapovat všechny procesy z hlediska ochrany osobních údajů a právní dopady
Analyzovat dopady a zpracovat harmonogram změn (prioritně od nejkritičtějších)
Doplnit/změnit smlouvy a formuláře v listinné podobě a webové podobě
Zapracovat nové funkcionality (právo být zapomenut a přenositelnost dat/údajů)
(právo na opravu osobních údajů)
(upravit nahrávání DB ze záloh a oprava dat po záloze)
(právo na omezení zpracování osobních údajů – účel zpracování)
(Privacy by Design = ochrana soukromí již od návrhu)
 GDPR jako kontinuální proces – nejedná se o jednorázovou akci, ale o trvalý děj






Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů:
 Poskytování infor. a poradenství správcům, zpracovatelům (zaměstnancům), kteří provádějí zpracování dat
 Dohled na soulad s nařízením GDPR, zvyšování odborných vědomostí pracovníků zpracovávajících data
 Spolupráce s dozorovým úřadem, vedení konzultací a hlášení incidentů (do 72 hodin – musí být dosažitelný!)
Legislativní rámec pro bezpečnost osobních údajů:






101/2000Sb. = Zákon o ochraně osobních údajů
95/46/ES = Směrnice o ochraně fyzických osob
181/2014Sb. = Zákon o kybernetické bezpečnosti
127/2005Sb. = Zákon o elektronických komunikacích
2016/679/EU = GDPR

Potřebujete pomoc s implementací GDPR do vaší instituce, firmy nebo úřadu? Volejte nonstop na 604 672 106 nebo
pište na email: info@keycom.cz
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