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Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
+

GDPR – z anglického slova „General Data Protection Regulation“

+

nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

+

nový platný rámec ochrany osobních údajů platný od 25. 5. 2018 ve všech státech EU (na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku)

+

aktualizuje pravidla zpracování osobních údajů tak, aby odpovídala současné době a prostředkům, které jsou pro zpracování využívány

+

posiluje práva fyzických osob (např. občanů, zákazníků) a některá stávající rozpracovává, např. právo být zapomenut,
nebo upravuje zcela nová práva, jako je např. právo na přenositelnost, které bude aplikovatelné zejména v online prostředí

+

zavádí nepoměrně vyšší sankce za porušení ochrany osobních údajů – do výše 20 mil. EUR nebo 4 % celosvětového
obratu podniku

+

zavádí novou povinnost – vést záznamy o činnostech zpracování

+

vyžaduje adekvátní technickou a organizační bezpečnost správců a zpracovatelů s ohledem na kontext jejich působení

+

závažnější porušení zabezpečení osobních údajů musí být oznámeno bez zbytečného odkladu (ideálně do 72 hodin)
Úřadu pro ochranu osobních údajů a v případě velmi závažného porušení zabezpečení musí být zpravidla oznámeno
i dotčeným fyzickým osobám

Zdroj: Zpracováno ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Leták ke stažení najdete v sekci GDPR na webu www.czechinvest.org nebo nás kontaktujte prostřednictvím
emailu: gdpr@czechinvest.org.

Co doporučit firmám?
Každá firma musí chránit osobní údaje, které zpracovává. Typicky jde o údaje o zaměstnancích a zákaznících,
fyzických osobách. Jak toho dosáhne, je v zásadě na ní. Důležitý je výsledek. Přípravu na GDPR je vhodné rozdělit
na několik etap:
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Z hlediska souladu s GDPR: jaké osobní údaje shromažďuji, pro jaký účel,
kdo k nim má přístup, jak kontroluji oprávnění, jak likviduji – skartuji
osobní údaje, je bezpečnost na takové úrovni, aby byly osobní údaje
a datové systémy dostatečně chráněny proti zneužití?

Úprava vnitřních norem a procesů společností, určení, zda společnost
potřebuje pověřence pro ochranu osobních údajů, zajištění bezpečnosti
zpracování osobních údajů, připrava postupů pro případné porušení
ochrany dat, apod.

Revidování smluv mezi správcem a zpracovatelem, příprava záznamů
o zpracování, kontrola bezpečnosti jednotlivých procesů. V případě, že ze
systémové analýzy vyjde potřeba mít ke zpracování osobních údajů souhlas,
který byl již dříve využíván, je nutné provést jeho revizi, zdali odpovídá
podmínkám GDPR.

Monitoring, řízení rizik, audit systému, evaluace.

Bude opravdu všechno jiné?
Při srovnání právní úpravy zákona o ochraně osobních údajů s GDPR se ukazuje, že nové pojmy nejsou žádnou
revolucí. V mnoha případech se jedná spíše o upřesnění než o zpřísnění.
Zákon o ochraně osobních údajů

GDPR

Osobní údaje − jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelné
fyzické osoby. Fyzická osoba se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže
ji lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo
jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Osobní údaje − veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou
lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj − osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním
stavu, sexuálním životě fyzické osoby a genetickém údaji fyzické osoby; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo
autentizaci fyzické osoby.

Citlivý údaj − je speciální kategorií, která zahrnuje údaje o rasovém
či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém
vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci
a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Dále ještě genetické a
biometrické údaje využívané za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Anonymní údaj − takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném
zpracování nelze vztáhnout k určené nebo určitelné fyzické osobě.

GDPR se nevztahuje na anonymní data.

Oznamovací povinnost − ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje
nebo změnit registrované zpracování, je povinen tuto skutečnost písemně
oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů před zpracováním osobních údajů.

Tato povinnost bude zrušena.

Likvidace osobních údajů – správce, nebo na základě jeho pokynu, zpracovatel
je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který
byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti fyzické osoby.

Právo být zapomenut − subjekt údajů má právo na to, aby správce bez
zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se dané fyzické osoby
týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
A to zejména tehdy, pokud byl naplněn účel pro který byly zpracovávány.

Přístup subjektu údajů k informacím – požádá-li subjekt údajů o informaci
o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat.

Přístup subjektu údajů k informacím – fyzická osoba má právo získat
od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním
údajům.
Zdroj: www.komora.cz/prirucka-k-gdpr

Ochrana práv subjektů údajů – je-li žádost fyzické osoby shledána
oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Právo na opravu – fyzická osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného
odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jí týkají. S přihlédnutím
k účelům zpracování má fyzická osoba práva na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na přenositelnost údajů – toto právo není v zákoně upraveno.

Právo na přenositelnost údajů – fyzická osoba má za určitých okolností
právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla správci ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní
údaje poskytnuty, bránil.

Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů – tato povinnost není
v zákoně upravena.

Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů – pokud je pravděpodobné,
že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií,
s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude
mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provede
správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací na ochranu
osobních údajů. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují
podobné riziko, může stačit jedno posouzení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – tato povinnost není v zákoně
upravena.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – pro některé organizace je
povinnost mít pověřence - správce a zpracovatel jmenují pověřence
pro ochranu osobních údajů.

Porušení ochrany dat – tento časový údaj není v zákoně uveden.

Porušení ochrany dat – závažnější porušení zabezpečení osobních údajů
správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku,
kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu.

Sankce – max. do výše 10 mil. Kč (nebyla nikdy uložena).

Sankce – 10 mil. EUR nebo do výše 2 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok, 20 mil. EUR nebo do výše 4 % celkového
ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok.

Zpracování osobních údajů − jakákoliv operace nebo soustava operací,
které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí
zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování,
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Zpracování osobních údajů − jakákoliv operace nebo soubor operací, které
jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, pomocí či
bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

Profilování − pojem není definován, nicméně nejde o novinku (dochází k němu,
např. ve finančních službách). Profilování není a priori zakázáno, ale musí se dít
za předem předvídaných a na základě stanovených pravidel.

Profilování − jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů
spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících
se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se
jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních
preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Kam se obrátit pro informace?
Pro více informací se neváhejte obrátit na níže uvedené partnerské instituce.

Ministerstvo
průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za podnikatelské prostředí v ČR a GDPR považuje za legislativu se
značným dopadem na každého podnikatele, zejména pak na mikropodniky a živnostníky. MPO proto připravilo sadu
podpůrných opatření zacílených na intenzivnější přenos informací směrem k podnikatelům. Téma GDPR se projednává
průběžně na plénu Podnikatelské rady – poradním orgánu ministra průmyslu a obchodu, jehož členy jsou jak zástupci
veřejného, tak i soukromého sektoru. Své zástupce mají v plénu i odborové svazy. Ministerstvo rovněž spolupracuje se
zástupci podnikatelů při podpoře osvěty na seminářích a konferencích a participuje na předávání informací o GDPR
prostřednictvím regionálních kanceláří Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Podporuje
také hospodářské partnery při zpracování metodik, vysvětlovacích textů a příruček pro podnikatele.
www.mpo.cz/cz/podnikani/podnikatelska-rada/20--zasedani-plena-podnikatelske-rady--232709/
www.mpo.cz/cz/podnikani/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr--228672/

Hospodářská komora
České republiky

Hospodářská komora ČR pořádá odborné semináře a konference k tématu GDPR. K problematice GDPR vydala
Příručku k novým pravidlům ochrany osobních údajů. Dále také pravidelně publikuje články o GDPR v časopise
Komora.cz. Na konci měsíce ledna spustila šetření mezi svými členy, které se zaměřuje i na oblast GDPR. Bližší
informace k GDPR je možné najít na internetových stránkách www.komora.cz.
+ semináře a workshopy (leden – březen 2018)
www.komora.cz/prirucka-k-gdpr

Svaz průmyslu
a dopravy
České Republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR organizuje Akademii GDPR – společný projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR
a dalších odborných partnerů pod odborným dohledem Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož cílem
je firmy a organizace všech velikostí i oborů činnosti na aplikaci nového evropského nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) dobře připravit.
+ spuštění webináře a e-learningu
+ GDPR akademie www.gdprakademie.cz
www.spcr.cz/index-temat/295-ochrana-dat

Sdružení
pro zahraniční
investice – AFI

Sdružení pro zahraniční investice – AFI je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních
investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi
firmami a výzkumnou sférou. Sdružení AFI pořádá celou řadu odborných seminářů, v regionech České republiky
i v zahraničí, zaměřených na legislativu, daňové otázky a další sektory. Mezi členskými firmami AFI jsou odborníci
na problematiku GDPR, kteří se aktivně podílí na seminářích a dalším vzdělávání českých podnikatelů.
www.afi.cz

Asociace malých
a středních podniků
a živnostníků ČR

Portál AMSP ČR www.GDPRbezobav.cz se stává informační jedničkou pro malé a střední podniky. Podnikatelé
zde nalézají rovnou odpovědi na řadu svých dotazů v sekci „Časté dotazy“ anebo mohou svůj dotaz položit
v rámci dotazníkového formuláře a odpovědi jsou následně vyřizovány během 48 hodin. GDPR bude mít
dopad na 2/3 podnikatelů, proto AMSP ČR pořádá i řadu informačních seminářů zejména pro své kolektivní
členy v Praze i v regionech – viz kalendář akcí na www.amsp.cz.
www.gdprbezobav.cz

CzechInvest | www.czechinvest.org
Semináře CzechInvestu na téma GDPR připravované ve spolupráci s HK, AMSP, AFI.

Kraj

Místo konání

Datum a čas

Karlovarský

Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje | Závodní 353/88, Karlovy Vary

21. února | 9:30

Vysočina

Dělnický dům | Žižkova 1696/15, Jihlava

22. února | 13:00

Jihomoravský

Hotel Continental Brno SEVAS, spol. s r.o. | Kounicova 680/6, Brno

28. února | 10:00

Ústecký

Hotel Vladimir | Masarykova 3128/36, Ústí nad Labem

1. března | 10:00

Moravskoslezský

Multifunkční sál | Zelená 2824/40A, Ostrava – Moravská Ostrava, (OA a VOŠS Ostrava )

6. března | 13:00

Královéhradecký

Sál zastupitelstva, Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

7. března | 10:00

Liberecký

Krajská vědecká knihovna v Liberci | Rumjancevova 1362/1, Liberec

19. března | 12:30

Středočeský a Praha

Prague StartUp Market | Bubenské nábřeží, Holešovice, Praha 7

20. března | 10:00

Jihočeský

Zastupitelský sál Krajského úřadu | U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

22. března | 10:00

Olomoucký

Hesperia hotels s.r.o | Brněnská 55, Olomouc

28. března | 12:30

Pardubický

Zámecké návrší Litomyšl | Zámecký pivovar (Sloupový sál), Jiráskova 133, Litomyšl

5. dubna | 13:00

Zlínský

Kongresové centrum Zlín | náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín

10. dubna | 12:30

Plzeňský

Vědeckotechnický park Plzeň | Teslova 3, Plzeň

12. dubna | 12:00

Jsme tu pro vás v každém regionu! Na semináře se registrujte na webových stránkách www.czechinvest.org/GDPR.
Semináře jsou zdarma, kapacita je omezena!

www.czechinvest.org

