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V napětí jsou kvůli nové-
mu nařízení na školách. 
Vzpomínky v podobě fo-
tek ze školních výletů a 
akcí zřejmě budou muset 
školy ze svých webů od-
stranit. Podle Hany Stýblo-
vé z Asociace ředitelů zá-

kladních škol ČR je výklad 
nejasný. Radí proto vyčkat. 
Škol se prý v souvislosti s  
GDPR může týkat ještě je-
den problém, a to změna 
e-mailových adres učite-
lů. „E-mailové adresy se 
jménem budeme muset v 

rámci škol vyřešit. Jde 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.

V případě rodinných 
fotek z dovolené, se 
kterými se chlubí-
me na sociální síti, 
se oproti současnos-
ti nic nemění, ujiš-
ťují experti. „Pokud 
si na svůj soukro-
mý profi l dáváte fot-
ky své rodiny, niče-

mu to nevadí. Pokud 
však vaši fotogra-
fi i zveřejňují společ-
nosti například pro 
marketingové úče-
ly, musí vás požádat 
o souhlas,“ vysvětlu-
je advokátka Gabriela 
Jiráková z BPV Braun 
Partners. „Ve větši-

ně případů by měly 
osoby, které jsou na 
fotce zachyceny, sou-
hlasit. Leda že by to 
byla fotografi e, kde 
není možné tu osobu 
rozpoznat,“ doplňu-
je Eva Škorničková, 
konzultantka v oblas-
ti GDPR.

Věrnostní programy, sociální sítě, internet v knihovnách

PRAHA – Strašák všech fi rem a úřadů, které 
zpracovávají naše osobní úda-
je, se nezadržitelně blíží. Od 
obecného evropského na-
řízení, tzv. GDPR, se sice 
očekává zlepšení postave-
ní spotřebitelů, ale i těm 
se ve fi nále od 25. květ-
na zkomplikuje život. Jak 
moc, na to si Blesk s pomo-
cí odborníků posvítil.

SMAZOU fotky GDPR
Strašák

a výletů?

Se třiceti tisíci registrace-
mi má Národní knihov-
na v Praze největší člen-
skou základnu ze všech 
knihoven v Česku. Podle 
mluvčí Ireny Maňákové 
se budou mírně měnit re-
gistrační formuláře, větší 
problém ale prý knihovna 

bude mít s veřejnými po-
čítači. „Když se z našeho 
počítače někdo přihlá-
sí na e-mail, Facebook, 
kamkoliv, tak to načítá 
data přihlášeného a my 
to v rámci GDPR musí-
me řešit. Pro nás to zna-
mená obrovské nasaze-

ní a práci. Do 72 hodin 
musíme umět všechno 
najít a nenávratně vy-
mazat,“ říká. Nejjedno-
dušší by tak bylo veřej-
ný internet zrušit, knihov-
ny ale bezplatný přístup 
musí ze zákona poskyt-
nout.Slevy na další náku-

py? Věrnostní progra-
my, které nabízejí ob-
chodní řetězce nebo 
sítě lékáren, Češi mi-
lují. Jenže kdo je chce 
dál využívat, ten pro 
to musí dát souhlas. 
Ano, už zase. „Již ně-
kolik týdnů naše zá-
kazníky registrované 
ve věrnostním pro-

gramu informuje-
me, jaká data o nich 
shromažďujeme, jak 
s nimi pracujeme, a 
žádáme je také pře-
devším opětovně o 
povolení, že tyto in-
formace můžeme i 
nadále využívat,“ 
sdělila mluvčí řetězce 
Globus Pavla Hobíko-
vá. To by ale v přípa-

dě některých lékáren 
mohly věrnostní pro-
gramy kvůli novému 
nařízení úplně skon-
čit. „Stávající karty 
budou zřejmě podlé-
hat novým pravidlům, 
nelze je považovat za 
přenositelné do nové-
ho systému GDPR,“ 
sdělila mluvčí Mi-
chaela Bažantová.

Jméno, příjmení, adresa 
i telefon do práce… Pře-
stanou se vizitky kvůli 
osobním údajům předá-
vat? Záleží, v jakém kon-
textu vizitku dávám. Tře-
ba na akci s tombolou za-
necháním vizitky dávám 

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

by,“ vysvětluje Škornič-
ková. V takovém případě 
by za zneužití vizitek hro-
zila pokuta až 4 procenta 
z celkového ročního ob-
ratu. V každém případě se 
nedoporučuje nechat vi-
zitky jen tak někde válet.  

Provozovatele sociálních 
sítí jako jedny z největ-
ších správců osobních 
údajů čeká od 25. květ-
na zkouška ohněm. Úda-

je musí pod hrozbou li-
kvidačních pokut dů-
sledně zabezpečit. 
„Není vyloučeno, že 
to zpočátku může 

vést ke zhoršení uživa-
telského prostředí na 
sociálních sítích,“ míní 
Jiráková. Například pro-
vozovatel služby Spolu-
žáci.cz už ale oznámil, že 
její činnost ukončí, proto-
že nebude moci data za-
bezpečit. „Domnívám 
se, že tady se vymluvili 

na GDPR, aby nemuseli 
investovat do zlepšení té 
služby, ale je pravdou, 
že na tom webu dochá-
zelo ke zneužívání dat. 
Lidé tam vkládali osob-
ní údaje svých spolužá-
ků bez jejich vědomí, a 
tedy bez jejich souhla-
su,“ říká Škorničková.
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Co je GDPR?
Obecné nařízení o ochra-

ně osobních údajů. Jde o no-
vou právní úpravu Evropské 

unie, jejímž cílem je zvýšit ochra-
nu osobních údajů  a která vstou-
pí v účinnost 25. května. GDPR 

se týká všech institucí, fi rem, 
ale také jednotlivců, kte-

ří zpracovávají osob-
ní data.

PRAHA (map) – Libanonec 
Alí Fajád, který byl v úno-
ru 2016 vyměněn za pětici 
unesených Čechů, si v čes-
ké vazbě »ochočil« i dozor-
ce. Tři bachaře z pankrác-
ké věznice totiž nyní ob-
vinila Generální inspekce 

bezpečnostních sborů ze 
zneužití pravomoci, proto-
že Fajádovi půjčovali mo-
bil. Na Fajádovo opakova-
né volání do Libanonu, ale 
i do Spojených států přišla 
policie při vyšetřování úno-
su Čechů. 

Bachaři dali Fajádovi mobildali Fajádovi mobil Babiš naštval ODS: Urazil naše voliče
PRAHA (simao) – Ost-
rý jazyk premiéra v de-
misi Andreje Babiše (63, 
ANO) při rozhovoru pro 
Blesk naštval ODS. Ta 
odmítá, že její voliči mo-
hou být de facto podvod-
níci s daněmi a šéfa vlá-

dy nesnáší kvůli zavede-
ní EET.   

Aby »brzdil«, vyzval 
premiéra šéf ODS Petr 
Fiala (53). „Kdyby tak-
to urazil statisíce sluš-
ných a poctivých voličů 
ODS kdokoliv jiný, oče-

kával bych, že se omlu-
ví,“ obul se do šéfa ANO. 
A přidal také políček o ne-
úspěšných vyjednáváních 
o vládě. Od Babiše, který 
prý mění názory ze dne na 
den a vytváří koalici s ko-
munisty, nečeká Fiala nic.Alí FajádAlí Fajád

Kdo vám Kdo vám 
nedal svůj nedal svůj 
souhlas, toho souhlas, toho 
z fotek raději z fotek raději 
vymažte.vymažte.
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Text:  Tomáš Belica                        Koláž:  Blesk

PRAHA (ht, ČTK) – Ve třech pro-
ti třem zasedli včera večer zno-
vu k jednacímu stolu zástupci hnu-
tí ANO a sociálních demokratů a 
rozjeli nové kolo jednání o pod-
mínkách sestrojení společné vlády. 
„ANO nám sdělilo svou předsta-
vu, za jakých podmínek by moh-
la pokračovat jednání o vládní 
spolupráci,“ řekl po půldruhé ho-
dině šéf ČSSD Jan Hamáček (39). 
Nabídku odmítl konkretizovat, ale 
proberou ji prý na grémiu a do pát-
ku se vyjádří. Nic o nabídce nepus-
tilo ven ani hnutí ANO.

Už před jednáním se mocně pro-
bíralo, zda by ČSSD mohl uspoko-
jit 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 vy-
šetřování trestní kauzy premiéra v 
demisi Andreje Babiše (63, ANO).

ANO x ČSSD:
Nová nabídka
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