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GDPR je nařízení EU





Jednotná úprava pro celou Evropu
Přímo aplikovatelné – není potřeba žádný další domácí zákon
Účinnost od 25.5.2018
Sankce až 20 miliónů euro nebo 4 % z celosvětového ročního obratu skupiny, trestně
právní odpovědnost právnických osob

 Evoluce nebo revoluce ?
 Pro ty, kdo jsou v souladu se současnou úpravou
 Pro ostatní

-> Evoluce
-> Revoluce

Co GDPR upravuje ?
 Zpracování osobních údajů

Co je osobní údaj ?
 Jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a
fotografický záznam, email, telefon
 Zvláštní osobní údaje
 Rasa či etnický původ, politické názory, náboženství a filozofické přesvědčení,
členství v odborech, genetické a biometrické údaje, zdravotní stav, sexuální život
a orientace

Na koho se GDPR vztahuje?
 Správce = osoba určující účel a způsob zpracování osobních údajů
 Zpracovatel = zpracovává osobní údaje jménem správce
 Subjekt údajů = fyzická osoba, které se údaje týkají
 Příklad
 Zaměstnanec (subjekt) -> zaměstnavatel (správce) -> externí firma
zpracovávající mzdy (Zpracovatel)

Principy GDPR
 Zákonnost
 Každé zpracování musí mít právní základ
 Účel zpracování
 Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 Způsob zpracování
 Souhlas se zpracováním osobních údajů
 Po 25.5.2018 platné pouze souhlasy udělené v souladu s GDPR !
 Omezení účelem
 Pro každé zpracování musí být předem stanoven konkrétní a legitimní účel
 Minimalizace údajů a omezení uložení
 Nelze požadovat a zpracovávat údaje, které
 Jsou nepřiměřené
 Nejsou relevantní
 Nejsou nezbytné
 Osobní údaje nelze shromažďovat a zpracovávat „preventivně“, že by se mohly
jednou „hodit“

Principy GDPR
 Přesnost
 Správce musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou
nepřesné byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
 Férovost a transparentnost
 Páva subjektů údajů
 Přístup a oprava
 Přenositelnost
 Výmaz
 Omezení
 Integrita a důvěrnost
 Je třeba zajistit zabezpečení osobních údajů
 Nová povinnost hlášení incidentů
 Narušení bezpečnosti nutno hlásit do 72 hodin na ÚOOÚ, v případě
vysokého rizika nutno informovat i dotčené subjekty
 Odpovědnost
 Správce je povinen zajistit soulad s GDPR a být schopen jej prokázat

Principy GDPR
 Odpovědnost
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO
 Dohlíží na dodržování GDPR, poskytuje rady a spolupracuje s dozorovým
úřadem
 Musí být jmenován
 Pro orgány veřejné moci
 Pokud hlavní činnost správce či zpracovatele zahrnují systematické,
rozsáhlé monitorování subjektů osobních údajů ve velkém měřítku
 Pokud hlavní činnost správce či zpracovatele zahrnují systematické,
rozsáhlé monitorování subjektů zvláštních kategorií ve velkém
měřítku

