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Nařízení o ochraně dat vypadá složitě, dá se ale
číst jednoduše

Po skončení výběrového řízení by podle nových pravidel GDPR měli personalisté údaje neúspěšných
kandidátů smazat. V praxi si to ale nedokážou představit.
autor: Shutterstock
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PRÁVO (/TAGY/PRAVO-523)

GDPR (/TAGY/GDPR-345164)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (/TAGY/VYBEROVE-RIZENI-284863)

U každého osobního údaje by měly rmy na základě nového evropského
nařízení GDPR pečlivě zvážit, zda pro svou práci vůbec potřebují
zaznamenávat a uchovávat osobní údaje.
Z tohoto ohledu bývají pro většinu společností bolavým místem
databáze neúspěšných uchazečů o zaměstnání.
Přesná doba, po kterou může rma osobní údaje uchovávat, by měla
vyplynout z konkrétního účelu, pro nějž data schraňuje.

N

ové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit
25. května, nutí rmy myslet jinak. U každého osobního údaje by

(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=79345/random=2835590
REKLAMA
rizeni/passback=0/device=df/template=article/id=66085900/po

DOPORUČUJEME

měly například pečlivě zvážit, zda ho pro svou práci vůbec potřebují,
a upravit své interní postupy tak, aby to se sběrem dat, která lozo e
nového nařízení povyšuje na platidlo srovnatelné s penězi,

nepřeháněly.
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Podle advokátky bpv Braun Partners Gabriely Jirákové bývají pro většinu
společností bolavým místem databáze neúspěšných uchazečů o zaměstnání.
Po skončení výběrového řízení by totiž podle nových pravidel měli personalisté
údaje neúspěšných kandidátů smazat.
(//domaci.ihned.cz/c1-66086630-jedna-seo-absolutne-lzivy-vyrok-reagoval-babis-naslova-moskvy-o-moznem-puvodujedovateho-novicoku-z-ceska)
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Jedná se o absolutně lživý výrok,
reagoval Babiš na slova Moskvy o
možném původu jedovatého
novičoku z Česka
(//domaci.ihned.cz/c1-66086630jedna-se-o-absolutne-lzivyvyrok-reagoval-babis-na-slovamoskvy-o-moznem-puvodujedovateho-novicoku-z-ceska)
REKLAMA

V praxi si to ale nedokážou představit. "Od klientů slýcháme, že potřebují
například životopisy neúspěšných kandidátů schraňovat pro případ, že by jim
vybraný uchazeč dal výpověď ve zkušební době," popsala na workshopu
organizovaném vydavatelstvím Economia Jiráková.
K tomu, aby byla práce personalistů
v souladu s novými pravidly, přitom stačí

Seriál HN k ochraně dat GDPR
28. 3. – Co čekat od Úřadu pro ochranu
osobních údajů?
4. 4. – Mýty o GDPR
11. 4. – Za co (ne)utrácet

málo. "Diskusí se dopracováváte k tomu, že
zdaleka nepotřebují uchovávat životopisy
všech neúspěšných uchazečů. Stačí jim ti,
kteří se ve výběrovém řízení umístili
na druhém a třetím místě," dodává
Jiráková. V takovém počtu už pak nebude
pro personalisty náročné neúspěšné
uchazeče oslovit a požádat o souhlas

s uchováním jejich osobních údajů pro další možnou pracovní nabídku
v budoucnu.
Právě tak mohou vypadat drobné změny v zaběhlých postupech, které mohou
zaměstnavatelům přípravu na nové nařízení o ochraně osobních údajů usnadnit.

(//byznys.ihned.cz/c1-66086580-odborariskody-auto-odmitli-dalsi-navrh-nazvyseni-mezd-vedeni-jim-slibilo-rust-o-83-procenta-odbory-trvaji-na-vice-nez-10procentech)

Škoda Auto zvýšila zisk o třetinu
na 32 miliard korun. Odborům
nabízí nárůst mezd o 8,3
procenta, ty to odmítají
(//byznys.ihned.cz/c1-66086580odborari-skody-auto-odmitlidalsi-navrh-na-zvyseni-mezdvedeni-jim-slibilo-rust-o-8-3procenta-odbory-trvaji-na-vicenez-10-procentech)

A podobně jednoduché to může být i v jiných oblastech, které nová pravidla mění,
ačkoliv se na první pohled mohou zdát novinky složité. Týká se to třeba i omezení
doby uložení osobních údajů. Osobní data zákazníků, zaměstnanců nebo
obchodních partnerů totiž podle nařízení nesmí v databázi správce dat zůstat
na věky věků, ale jen po přesně vymezenou dobu. Po jejím uplynutí se musí
z databáze smazat.
Přesná doba, po kterou může rma osobní údaje uchovávat, by měla vyplynout
z konkrétního účelu, pro nějž data schraňuje. Ten si musí každý správce dat před
zahájením zpracování podle nového nařízení jasně de novat. Typickým
příkladem účelu může být například plnění objednávky. Obchodník uzavře
smlouvu se zákazníkem, dodá mu zboží a zákazník zaplatí kupní cenu. Tím končí

(//byznys.ihned.cz/c1-66086590-amazonma-poprve-vetsi-hodnotu-nez-googletomu-skodi-afera-kolem-uniku-datmilionu-lidi-z-facebooku)

hlavní účel vztahu.

Amazon má poprvé větší hodnotu
než Google. Tomu škodí aféra
kolem úniku dat z Facebooku a
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Navazovat na něj pak může další důvod, který opravňuje obchodníka dál data
klienta držet. "Je to doba, po kterou některá ze stran může uplatnit další nároky −
třeba nároky z odpovědnosti za vady. Jde o tzv. kompatibilní účel, na který se váže
zákonem stanovená promlčecí doba tři roky nebo až 10 let, podle toho, co si
správce obhájí," vysvětluje Jiráková.
Udělat si pořádek v účelech zpracování a lhůtách může rmám pomoci

kolem úniku dat z Facebooku a
obavy z regulace
(//byznys.ihned.cz/c1-66086590amazon-ma-poprve-vetsihodnotu-nez-google-tomu-skodiafera-kolem-uniku-dat-milionulidi-z-facebooku)

jednoduchá excelová tabulka. "Bude vám sloužit i do budoucna − budete vědět,
kde hledat informace ke konkrétním procesům," radila právnička účastníkům
semináře.

Práce
Kurzy
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size
url=%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1&e=click&m=1
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733
(https://a.centrum.cz/cent/adc

Důležité je ale také to, aby informace o novinkách v rámci GDPR nezůstaly

Operations Manager – Collaborative
Centres_Jpa
url=%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1
url=%2F%2Fwww.seduo.cz%2
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1270524646%2F%3

ve rmách, kterých se týkají, jen na papíře nebo v excelovém souboru. Dostat se
musí ke každému zaměstnanci, který za rmu vstupuje do kontaktů s veřejností

COUNTRY MANAGER - GERMANY
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1273792870%2F%3

nebo komunikuje se zákazníky. Jen tak se totiž nová pravidla odrazí
v každodenním fungování podniku.

SDÍLET ČLÁNEK

TWEET

Production manager
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1273785322%2F%3

ODBORNÝ ŘEDITEL
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1263464066%2F%3

POCKET

Manažer/ka koňského areálu Jítrava(k dispozici
nový byt)
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1270932449%2F%3

Krémová koženková bunda VERO MODA...

Mars Leadership Experience
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1272036775%2F%3

804 Kč 1 149 Kč Udělejte si radost.
ZOOT

Zkrácený úvazek - provozní ekonom projektu na
dobu určitou
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1277002366%2F%3

obchodně výrobní ředitel/manažer
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1276978631%2F%3

Manager Logistiky s NJ - Automotive
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1258613654%2F%3

REKLAMA

Manažer/ka kvality (Chemický průmysl)
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measu
url=https%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F1275294745%2F%3

Další nabídky práce »
(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=me
url=%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_
Tip: Kurzy, školení a semináře »

(https://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=8733/site=ihned/size=measure
REKLAMA
url=%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fkurzy-a-

skoleni%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_C95_450_1_8733f6866&

JEŠTĚ SI PŘEČTĚTE

Francouzský Hermès hlásí
rekordní zisk 1,2 miliardy eur,
luxusní zboží se prodává zejména
na asijských trzích
(//byznys.ihned.cz/c1-66086780francouzsky-herm-egrave-s-

(//byznys.ihned.cz/c166086780-francouzsky-hermegrave-s-hlasi-rekordni-zisk1-2-miliardy-eur-luxusnizbozi-se-prodava-zejmenana-asijskych-trzich)
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hlasi-rekordni-zisk-1-2-miliardyeur-luxusni-zbozi-se-prodavazejmena-na-asijskych-trzich)
Před 9 min
VÝSLEDKY
Francouzské společnosti Hermès orientující se na
výrobu luxusního zboží stoupl v roce 2017...

Pellegrini předal Kiskovi nový
návrh složení vlády. Věří, že
tentokrát uspěje
(//domaci.ihned.cz/c166086730-pellegrini-predalkiskovi-novy-navrh-slozenivlady-veri-ze-tentokrat-uspeje)
Před 13 min

Současný slovenský vicepremiér a možný
budoucí premiér Peter Pellegrini předal
nový návrh složení...

(//nazory.ihned.cz/c166086650-pycha-azaslepenost-chytrych-aut)
Před 30 min

Pýcha a zaslepenost
chytrých aut
(//nazory.ihned.cz/c166086650-pycha-azaslepenost-chytrych-aut)
NÁZORY
"Chytrá"
samořiditelná auta se na
silnicích potkávají s těmi
"hloupými" a přicházejí
první kolize....

Dobytí Afrínu? Kurdové
spoléhali na USA, celý svět je
zradil, Turecko je okupuje, říká
Klicperová
(//zahranicni.ihned.cz/c166086720-dobyti-afrinukurdove-spolehali-na-usacely-svet-je-zradil-turecko-jeokupuje-rika-klicperova)
Před 39 min

Turecká armáda okupuje území Kurdů,
nemá tam co dělat, na jejich straně jsou i
bývalí bojovníci IS....

(//domaci.ihned.cz/c166086640-manazeri-ceprakadlec-a-houska-si-majiodpykat-ctyri-roky-zanevyhodne-obchody)
Před 1 hod

Manažeři Čepra Kadlec a
Houška si mají odpykat
čtyři roky za nevýhodné
obchody
(//domaci.ihned.cz/c166086640-manazericepra-kadlec-a-houska-simaji-odpykat-ctyri-rokyza-nevyhodne-obchody)
Obvodní soud v Praze ve
středu uložil tresty ve výši
čtyři roky vězení dvěma
bývalým vrcholným...

REKLAMA

(//zahranicni.ihned.cz/c166085740-evropska-reformadigitalni-dane-muze-bytdalsim-dejistem-obchodnivalky-americky-ministrnanci-navrhy-odmita)
Před 1 hod

Evropská reforma digitální
daně může být dalším
dějištěm obchodní války.
Americký ministr nancí
návrhy odmítá
(//zahranicni.ihned.cz/c166085740-evropskareforma-digitalni-danemuze-byt-dalsimdejistem-obchodni-valkyamericky-ministr- nancinavrhy-odmita)
Ministr nancí Spojených
států Steven Mnuchin
odmítl možnost zvláštního
přístupu při danění...
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ZOOT

KRÉMOVÁ KOŽENKOVÁ BUNDA
VERO MODA...

Další informace

Typ: koženková bunda s kapsami, prošívanými 804 Kč 1 149 Kč
částmi a detaily ve stříbrné barvěBarva:...
REKLAMA
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