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V souvislosti s blížící se účinností Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), která 

nastane již 25. května 2018, vám níže představujeme novinky, které jsme pro vás připravili: 

 

Potřebujete pověřence? 

 

Prostřednictvím naší dceřiné společnosti GDPR.cool si vám tímto dovolujeme nabídnout zprostředko-

vání certifikovaného externího pověřence, který vám bude nápomocen při zavádění technických a 

organizačních opatření a nových procesů souvisejících s implementací GDPR do vaší společnosti. 

V případě, že zaměstnáváte svého vlastního pověřence, rádi Vám budeme nápomocni pro jeho zaško-

lení, případně v otázkách navazujícího právního poradenství. 

 

Udělejte si test! 

 

- Pokud stále váháte, zda se vás GDPR týká, nebo 

- pokud si nejste jisti, zda je vaše společnost v souladu s GDPR a vyhne se tak případným přísným 

sankcím,  

udělejte si následující test: 

 

1. Provedli jste audit vašeho zpracovávání osobních údajů?  

2. Zavedli jste vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů?  

3. Provedli jste nezbytné úpravy systému ochrany osobních údajů zaměstnanců? 

4. Zavedli jste interní směrnice a pracovní instrukce pro vaše zaměstnance a zaškolili jste je? 

5. Stanovili jste, zavedli a otestovali společné postupy pro ochranu osobních údajů, např. hlá-

šení narušení bezpečnosti osobních údajů?  

6. Zrevidovali jste dokument týkající se informační povinnost vůči subjektům údajů? 

7. Zavedli jste efektivní procesy pro odpovídání na žádosti subjektů údajů?  

8. Zavedli jste adekvátní vzorové zpracovatelské smlouvy mezi vámi a dodavateli? 

9. Víte jistě, že souhlasy se zpracováním osobních údajů neshromažďujete nadbytečně? 

10. Víte, zda potřebujete či nepotřebujete pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Pokud jste na některou z otázek odpověděli NE, pravděpodobně nejste v souladu s GDPR.  
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GDPR AKTUALITY 

Chcete-li obstát při kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým 

složený z profesionálů s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti ochrany osobních údajů vám rád poskytne 

komplexní právní a IT poradenství v této oblasti.  

Neváhejte, do účinnosti GDPR zbývají již jen 2 měsíce! 

V případě jakýchkoli otázek se na nás neváhejte obrátit.   

 

 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy 

vyžádat příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners 

s.r.o., její partneři, spolupracovníci či 

spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit 

přesnost a úplnost informací zde obsažených a 

nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo 

zdržení se konání na základě informací obsažených 

v tomto materiálu. 
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