Ochrana osobních údajů – co
se dá last minute stihnout
ještě před 25. květnem 2018
Pro všechny, kteří přípravu na GDPR doposud odsouvali: určitě by se dalo, a také by se mělo ještě
před účinností GDPR podniknout alespoň něco, i když se všechno již nestihne a příprava tak nebude úplná. Poradci zažívají žně, často už ani nepřijímají nové zakázky na audity týkající se ochrany
osobních údajů. A je to i stát, který při přípravě na GDPR pokulhává – celá řada organizačních složek
státu ještě ani nevypsala veřejné zakázky, na základě kterých by mělo dojít k výběru kompetentních
poradců.
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A pro všechny ze soukromého sektoru, kteří se k dané problematice staví běžným postojem „ono už
to nějak dobře dopadne“ a i přes neustálé upozorňování ze všech stran i médií ještě nic nepodnikli: ještě není tak pozdě, aby se nedala podniknout krátkodobě přece jen alespoň některá a důležitá
opatření.
Ze zkušeností získaných při provedení desítek auditů ochrany osobních údajů, jak u malých firem,
tak u nadnárodních koncernů, lze snadno sestavit přehled typických chyb, kterých se zpracovatelé osobních údajů dopouštějí, a které lze přitom poměrně snadno ještě před 25. květnem napravit.
Zpravidla se jedná o:
•

Informační povinnosti ohledně toho, co se děje s daty subjektů údajů – fyzických osob jako např.
zaměstnanců nebo zákazníků nejsou splněny;
•
Na druhé straně jsou často zcela zbytečně získávány souhlasy ke zpracování osobních údajů
v případech, kdy toto není vůbec potřeba. Buď dochází ke zpracování osobních údajů legálně,
například při plnění zákonných povinností zaměstnavatele, nebo dané údaje nesmějí být shromažďovány a zpracovávány, na tom ale pak nezmění nic ani případný souhlas;
•
Údaje jsou často zpřístupňovány osobám, které tyto údaje přitom vůbec nepotřebují;
•
Některé údaje, například životopisy uchazečů o zaměstnání, jsou uchovávány věčně.
Vše výše uvedené ostatně představuje porušení již aktuálně platné zákonné úpravy.
Tento krátký výčet představuje příklad toho, co mohou jednotliví podnikatelé překontrolovat již dnes,
a to bez toho, aby se museli zaobírat IT systémy a nastaveními, nebo museli přizvat externího specialistu. Rovněž by již nyní mělo dojít k prověření procesů zpracovávání osobních údajů, aby o těchto
procesech měl podnikatel alespoň základní přehled. Až totiž v budoucnu dojde k systematickému
prověření těchto procesů, ať už ze strany interních či externích poradců, nebo například ze strany
mateřské společnosti, bude tato systematická prověrka probíhat určitě daleko hladčeji, levněji a také
rychleji.
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Trochu útěchy pro ty, kteří až doposud prokrastinovali, pak přináší fakt, že ani sám Úřad pro ochranu
osobních údajů ani naši zákonodárci nestihnou být k 25. 5. 2018 plně připraveni. Doposud např. chybí
úprava stávajícího zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Koneckonců ale musí jakákoliv společnost v České republice dodržovat i v oblasti ochrany osobních
údajů platné zákony a nařízení EU. Takže: pokud jsem doposud neudělal vůbec nic, nastal právě teď
čas, abych last minute zahájil projekt „jak se dostat do souladu s GDPR“.
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