Správcům osobních údajů přibývají nové povinnosti
aneb obecné nařízení o ochraně osobních údajů v
praxi
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (Nařízení) neboli
General Data Protection Regulation (GDPR) je novým souborem pravidel
ochrany osobních údajů, který má zásadní význam pro všechny subjekty
zpracovávající osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci svého
podnikání.
Účinnost nařízení
Nařízení nabývá účinnosti již 25. května 2018. Do té doby by si správci měli
zrevidovat své stávající systémy zpracování osobních údajů a implementovat
veškeré povinnosti a technická a organizační opatření vyplývající z Nařízení.
Nové zásady zpracování
Nařízení přebírá všechny dosavadní zásady zpracování, na nichž dnes evropský
systém ochrany osobních údajů stojí, a nově přináší zásadu odpovědnosti
správce, záměrné a standardní ochrany či přístup založený na riziku.
Nové povinnosti pro správce
Nařízení klade důraz na vymahatelnost práv subjektů údajů a významně rozšiřuje
povinnosti správců a zpracovatelů v souvislosti s prováděnými zpracovatelskými
operacemi:
❖ před zahájením nového zpracování bude povinné analyzovat vliv
zpracování na ochranu osobních údajů;
❖ správci a zpracovatelé budou v některých případech povinně jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů (v mnohých případech bude
nutné zřídit speciální pracovní funkci);
❖ vůči zákazníkům bude třeba plnit rozšířenou informační povinnost o
zpracování a pro některé účely upravit znění souhlasů zákazníků;
❖ jsou stanoveny konkrétní povinnosti pro zajištění zabezpečení zpracování
a společnosti budou muset prokázat, že bezpečnostní prvky jsou již
součástí návrhu postupu zpracování osobních údajů;
❖ je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení
osobních údajů nejen dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních
údajů), ale v některých případech i dotčeným subjektům údajů.
Pozor na sankce
Za nesplnění povinností podle Nařízení hrozí správcům sankce až do výše 20
mil. EUR nebo 4 % ročního obratu (uplatní se vyšší hodnota). Jakákoli sankce
pak pro správce představuje reputační riziko. Při ukládání sankcí bude dozorový
úřad přihlížet ke krokům podniknutým ke zmírnění škod způsobených subjektům
údajů.
Plnění povinností jako konkurenční výhoda
V souvislosti s novými technologiemi a digitalizací společnosti je dnes možné
zpracovávat větší objemy dat a provádět sofistikovanější zpracovatelské operace,
kterými jsou např. profilování či cloudová řešení. Vlivem hackerských útoků nebo
selháním lidského faktoru tak automaticky narůstá riziko úniků či ztrát
zpracovávaných údajů.

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME?

1. ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Workshop na zaškolení všech pracovníků včetně oddělení bezpečnosti,
HR, IT, compliance, případně všech dalších, kteří nakládají s osobními
údaji.
2. ANALÝZA STAVU
Procesní analýza aktuálního stavu zpracovatelských činností a gap
analýza ve vztahu k Nařízení včetně zohlednění interních procesů,
systémů zpracování osobních údajů, předpisové základny a dalších
relevantních operací a dokumentů.
3. PRÁVNÍ ANALÝZA POVINNOSTÍ*
Analýza povinností vztahujících se na klienta v souvislosti s:
a) přípravou technicko-organizačních opatření a procesních změn,
b) přípravou nové dokumentace podle Nařízení včetně návrhu interních
předpisů,
c) novou koncepcí a požadavky na souhlas subjektu se zpracováním
osobních údajů,
d) novou koncepcí a požadavky na plnění informační povinnosti vůči
subjektům údajů (vytvoření formulářových řešení pro plnění
požadavků),
e) novou koncepcí pravidel pro profilování a automatizované
rozhodování,
f) novou koncepcí pravidel pro předávání osobních údajů do třetích
zemí (mimo EU),
g) novými právy subjektů údajů (právo na přenositelnost údajů, právo na
výmaz),
h) povinností jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů,
i) povinností oznamovat narušení zabezpečení osobních údajů,
j) povinností zajistit prokazatelnost souladu s Nařízením (nový princip
odpovědnosti).
4. PRÁVNÍ ANALÝZA DOKUMENTACE
Právní rozbor příslušných smluv, souhlasů, všeobecných podmínek,
formulářů, vnitřních směrnic, kodexů chování, metodiky, obsahu
webových stránek včetně identifikace konkrétních nezbytných změn.
5. PLÁN IMPLEMENTACE
Tvorba konkrétního plánu implementace Nařízení, stanovení priorit a
vyhodnocení náročnosti včetně návrhu konkrétních opatření, úpravy
procesů, požadavků na IT systémy a přípravy dokumentace.
6. PODPORA PŘI IMPLEMENTACI
Pomoc s úpravou existujících a aktivací nových systémů v
podnikové/systémové
architektuře
společnosti,
podpora
řízení
implementačních projektů, pomoc při výběru dodavatelů.
7. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POVĚŘENCE VE SMYSLU GDPR
Vykonávání funkce externího pověřence nebo právní asistence klientům,
zaměstnávající svého vlastního pověřence, zaškolení interních pověřenců
v rámci společnosti.
Ve společnosti bpv BRAUN PARTNERS vykonává pro klienty funkci
externího pověřence Gabriela Jiráková, jež se aktuálně stala
certifikovaným profesionálem v oblasti GDPR.

*Předpokladem pro provedení komplexní analýzy je poskytnutí podrobných informací o
rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů ze strany klienta.
** Konkrétní podoba analýzy a cena nabízených služeb se odvíjí od rozsahu a rizikovosti
zpracovatelských operací prováděných klientem.

