2 POLITIKA

ANO x ČSSD:

Nová nabídka

A. Babiš

J. Hamáček

PRAHA (ht, ČTK) – Ve třech proti třem zasedli včera večer znovu k jednacímu stolu zástupci hnutí ANO a sociálních demokratů a
rozjeli nové kolo jednání o podmínkách sestrojení společné vlády.
„ANO nám sdělilo svou představu, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání o vládní
spolupráci,“ řekl po půldruhé hodině šéf ČSSD Jan Hamáček (39).
Nabídku odmítl konkretizovat, ale
proberou ji prý na grémiu a do pátku se vyjádří. Nic o nabídce nepustilo ven ani hnutí ANO.
Už před jednáním se mocně probíralo, zda by ČSSD mohl uspokojit nápad, aby klíčový rezort vnitra v
nové vládě vedl nestraník přijatelný
pro obě strany, např. Jeroným Tejc
(40). Převládal však názor, že jde o
slepou uličku… ČSSD chce vnitro
hlavně kvůli záruce nezávislého vyšetřování trestní kauzy premiéra v
demisi Andreje Babiše (63, ANO).
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Bachaři dali Fajádovi mobil
bezpečnostních sborů ze
zneužití pravomoci, protože Fajádovi půjčovali mobil. Na Fajádovo opakované volání do Libanonu, ale
i do Spojených států přišla
policie při vyšetřování únosu Čechů.

PRAHA (map) – Libanonec
Alí Fajád, který byl v únoru 2016 vyměněn za pětici
unesených Čechů, si v české vazbě »ochočil« i dozorce. Tři bachaře z pankrácké věznice totiž nyní obvinila Generální inspekce

Alí Fajád

Babiš naštval ODS: Urazil naše voliče
PRAHA (simao) – Ostrý jazyk premiéra v demisi Andreje Babiše (63,
ANO) při rozhovoru pro
Blesk naštval ODS. Ta
odmítá, že její voliči mohou být de facto podvodníci s daněmi a šéfa vlá-

dy nesnáší kvůli zavedení EET.
Aby »brzdil«, vyzval
premiéra šéf ODS Petr
Fiala (53). „Kdyby takto urazil statisíce slušných a poctivých voličů
ODS kdokoliv jiný, oče-

kával bych, že se omluví,“ obul se do šéfa ANO.
A přidal také políček o neúspěšných vyjednáváních
o vládě. Od Babiše, který
prý mění názory ze dne na
den a vytváří koalici s komunisty, nečeká Fiala nic.

Věrnostní programy, sociální sítě, internet v knihovnách
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Sociální sítě Někde už sbohem
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Fotografováníí Soukromě dál bez souhlasu
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V případě
í d rodinných
di ý h
fotek z dovolené, se
kterými se chlubíme na sociální síti,
se oproti současnosti nic nemění, ujišťují experti. „Pokud
si na svůj soukromý profil dáváte fotky své rodiny, niče-

mu to nevadí.
dí Pokud
P k d
však vaši fotografii zveřejňují společnosti například pro
marketingové účely, musí vás požádat
o souhlas,“ vysvětluje advokátka Gabriela
Jiráková z BPV Braun
Partners. „Ve větši-

něě případů
ří dů by
b měly
ěl
osoby, které jsou na
fotce zachyceny, souhlasit. Leda že by to
byla fotografie, kde
není možné tu osobu
rozpoznat,“ doplňuje Eva Škorničková,
konzultantka v oblasti GDPR.

VVěrnostní
ěrnostní
programyy Chceš slevu? Dej znovu souhlas
Sl
Slevy
na ddalší
lší nákupy? Věrnostní programy, které nabízejí obchodní řetězce nebo
sítě lékáren, Češi milují. Jenže kdo je chce
dál využívat, ten pro
to musí dát souhlas.
Ano, už zase. „Již několik týdnů naše zákazníky registrované
ve věrnostním pro-

gramu informujeme, jaká data o nich
shromažďujeme, jak
s nimi pracujeme, a
žádáme je také především opětovně o
povolení, že tyto informace můžeme i
nadále
využívat,“
sdělila mluvčí řetězce
Globus Pavla Hobíková. To by ale v přípa-

dě některých lékáren
mohly věrnostní programy kvůli novému
nařízení úplně skončit. „Stávající karty
budou zřejmě podléhat novým pravidlům,
nelze je považovat za
přenositelné do nového systému GDPR,“
sdělila mluvčí Michaela Bažantová.

Vzpomínky v podobě foVzp
tek ze školních výletů a
akcí zřejmě budou muset
školy ze svých webů odstranit. Podle Hany Stýblové z Asociace ředitelů zá-

vést
é t ke
k zhoršení
h š í uživaži
telského prostředí na
sociálních sítích,“ míní
Jiráková. Například provozovatel služby Spolužáci.cz už ale oznámil, že
její činnost ukončí, protože nebude moci data zabezpečit. „Domnívám
se, že tady se vymluvili

na GDPR
GDPR, aby nemuseli
investovat do zlepšení té
služby, ale je pravdou,
že na tom webu docházelo ke zneužívání dat.
Lidé tam vkládali osobní údaje svých spolužáků bez jejich vědomí, a
tedy bez jejich souhlasu,“ říká Škorničková.

odstranit a změnit e-mail?
kladních
školl Č
ČR jje výklad
kl
d í h šk
ýkl d
nejasný. Radí proto vyčkat.
Škol se prý v souvislosti s
GDPR může týkat ještě jeden problém, a to změna
e-mailových adres učitelů. „E-mailové adresy se
jménem budeme muset v

rámci
školl vyřešit.
á i šk
ř ši JJde o
osobní údaj, když je tam
třeba jméno a příjmení.
V mém případě se dá
dát místo jména třeba
ředitel. Ale právě bych
ještě vyčkala,“ dodává
Stýblová.

Knihovnyy Nová registrace a konec »surfování«?
Se třiceti tisíci registracemi má Národní knihovna v Praze největší členskou základnu ze všech
knihoven v Česku. Podle
mluvčí Ireny Maňákové
se budou mírně měnit registrační formuláře, větší
problém ale prý knihovna

bude mít s veřejnými počítači. „Když se z našeho
počítače někdo přihlásí na e-mail, Facebook,
kamkoliv, tak to načítá
data přihlášeného a my
to v rámci GDPR musíme řešit. Pro nás to znamená obrovské nasaze-

níí a práci.
á Do 72 hodin
musíme umět všechno
najít a nenávratně vymazat,“ říká. Nejjednodušší by tak bylo veřejný internet zrušit, knihovny ale bezplatný přístup
musí ze zákona poskytnout.

Vizitky Raději do šuplíku
Jméno, příjmení,
í adresa
d
i telefon do práce… Přestanou se vizitky kvůli
osobním údajům předávat? Záleží, v jakém kontextu vizitku dávám. Třeba na akci s tombolou zanecháním vizitky dávám

souhlas
hl se zapojením
j í ddo
hry. „Když ale přijdu
někam na konferenci, kde nechám vizitku,
tak to není impulzem
pro všechny společnosti,
které tam jsou, aby mi
začaly nabízet své služ-

by,““ vysvětluje Škorničb
ková. V takovém případě
by za zneužití vizitek hrozila pokuta až 4 procenta
z celkového ročního obratu. V každém případě se
nedoporučuje nechat vizitky jen tak někde válet.

