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Přehled nejčastějších dotazů, problémů a nejasností, na které můžete narazit
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Mýty aneb panika a mystifikace kolem
GDPR…
GDPR:
 sankce 20 mil EUR ? (nebo upozornění, napomenutí, nařízení….)
 souhlasy raději na vše (a jaký je plán B při odvolání souhlasu?)
 zobrazení jména na terminálu/boxu (mohu vůbec mít někde své jméno?)
 šifrování dat je povinné
 vizitky, razítka, letáky se jménem obchodního zástupce
 jmenovky na dveřích
 kontaktní údaje na webu (konzultační hodiny učitelů apod., oprávněný zájem?)
 komunikace na soukromé emaily zaměstnanců, zák. zástupců žáků (oprávněný zájem?)
 DIČ fyzické osoby na faktuře (opravdu potřebuji souhlas? smlouva?)

Nenechte se zmást, GDPR není dramatická změna!
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Principy:
 GDPR – General Data Protection Regulation (obecné nařízení na ochranu OÚ)
 nařízení nepřináší žádné převratné změny (evoluce, ne revoluce)




směrnice EU (95/46/ES)  národní zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
nařízení EU (2016/679)  „adaptační“ zákon (není schválen)
účinnost od 25.5.2018 v celé EU

 jeho zavedení lze uchopit jednoduše a selským rozumem


nelze zajistit absolutní bezpečnost - je však třeba zajistit zákony požadovanou úroveň a u toho vždy potřeba
zdravý rozum…

 malé riziko = malé povinnosti X velké riziko = hodně povinností
 východiska:



1. Minimalizace = zbavte se všech osobních údajů, které nepotřebujete
2. V praxi nejde obvykle o nic jiného, než že ve své organizaci zdokumentujete a popíšete
stávající stav, přijmete drobná opatření…
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Principy:
1. Jde o osobní údaj?


ne každý údaj je osobní údajem… týká se GDPR?

2. Jde o zpracování osobního údaje?


ne každé nakládání s OÚ je zpracováním…týká se GDPR?

3. Jaký je účel zpracování?


proč zpracovávám OÚ a plním zásadu zákonný důvod zpracování?

4. Potřebuji nutně souhlasy subjektu?
…..

Znalost klíčových „pojmů“ je důležitá, právě pro zachování zdravého rozumu….
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Pojem: Osobní údaj
 význam a rozsah pojmu se nařízením nijak nemění!
 veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt

údajů“);
 jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby;
 Pozor na kontext údajů – ne každý údaj je osobní!
 Příklady:
 Údaj o platu nebo odměně konkrétního zaměstnance (i bez jména např. jen s jednoznačným
určením pozice – podle ní je identifikovatelný)
 Personalizovaný email (jmeno.prijmeni@firma.cz)
 Historie prohlížení internetových stránek identifikovatelným (přihlášeným) uživatelem
 Síťové identifikátory (IP adresy, cookies, čipy, karty) – jen v kombinaci s jedinečnými
identifikátory (přidělená IP, přihlášení, logy, seznamem) – POZOR: pokud je zpracováváte – viz
dále
 OÚ nejsou údaje o právnických osobách (o statutárních zástupcích fyz. osobách již ano)
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Pojem: Osobní údaj – citlivé údaje I.
Nařízení označuje jako „Zvláštní kategorie osobních údajů“ = citlivé údaje:
 téměř totožná definice jako v současném zákoně
Přesný výčet:
o Rasový či etnický původ
o Politické názory
o Náboženské či filosofické přesvědčení
o Členství v odborech
o Genetické a biometrické údaje zpracované za účelem jednoznačné identifikace
o Zdravotní stav
o Sexuální život nebo orientace FO
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Pojem: Osobní údaj – citlivé údaje II.
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů je ZAKÁZÁNO, pokud nejde o některý z případů:
 Výslovný souhlas subjektu údajů.
 Nezbytnost pro účely plnění povinností a výkon správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti
sociálního zabezpečení a sociální ochrany. (§ 316, Zákoník práce – údaje nesmí sbírat)
 Životně důležitý zájem – humanitární účely, monitorování epidemií
 Oprávněné činnosti nadace, sdružení za politickými, filosofickými cíli – jen bývalí nebo současní
členové
 Zjevně zveřejněné údaje subjektem údajů
 Obhajoba právních nároků a soudní pravomoci
 Veřejný zájem EU nebo členského státu
 Preventivní, pracovní lékařství, posuzování pracovní schopnosti, zdravotní a sociální péče
 Veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví
 Archivace ve veřejném zájmu, vědecký či historický výzkum
8

Častý dotaz: Mohu dále bez souhlasu evidovat
citlivé údaje týkající se zaměstnance?
 musíte

 údaje týkající se změněné pracovní schopnosti, těhotenství a mateřské, zdravotní způsobilosti

k výkonu zaměstnání….
 nezbytnost pro plnění pracovněprávních a sociálních předpisů (nic navíc, jen tak pro
jistotu…)
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Častý dotaz: Je rodné číslo citlivý údaj?
 Nařízení nepřináší nic nového – RČ není citlivým údajem (není ve výčtu v nařízení)
 Má zvláštní postavení – podmínky užívání jsou dány zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci

obyvatel a rodných číslech
 Možnosti zpracování:




Činnost ministerstev, správních úřadů, výkon státní správy, soudů, notářů…
Stanoví-li to zvláštní zákon
Se souhlasem nositele

 Pro správce možnost zpracování obvykle definuje speciální právní předpis
 Příklad – zaměstnavatel:


RČ může být na pracovní smlouvě = smlouva je oprávněným prostředkem získání RČ pro jeho další využívání



Formulář pro evidenci uchazečů o zaměstnání – nadbytečný údaj (pro přijetí uchazeče není potřebný)
Je-li RČ zasláno v rámci životopisu – stačí po ukončení výběrového řízení neúspěšné životopisy odstranit
Chce-li si životopisy i do budoucna uschovat = nutný souhlas s uchováním a zpracováním (např. checkbox na
webovém formuláři)
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Pojem: Zpracování osobních údajů








Recitál 15 = Ochrana fyzických osob by se měla vztahovat jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální
zpracování, pokud jsou tyto údaje uloženy v evidenci nebo do ní mají být vloženy. Záznamy nebo soubory záznamů ani jejich titulní
strany, které nejsou uspořádány podle určených hledisek, by do oblasti působnosti tohoto nařízení spadat neměly.
Recitál 18 = Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo
činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo obchodní činností.
Nikoliv každé nakládání je zpracováním OÚ!
 Systematičnost
 Zcela nebo částečně automatizované zpracování a neautomatizované zpracování OÚ, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní
mají být zařazeny
 Evidence = strukturovaný soubor přístupný podle zvláštních kritérií – pokud soubor záznamů není uspořádaný podle určitých
hledisek nepatří do působnosti nařízení
 Zpracování by se mělo týkat určité kategorie osob
 Aspekt oficiality (profesní, obchodní)
Příklad:






Vyfotografování zaměstnanců na firemním školení pro účely rozeslání účastníkům, publikace ve firemním časopisu, zachycení
daného okamžiku, na památku – nejde o zpracování, neřídí se pravidly nařízení
Vyfotografování zaměstnanců pro účely uložení do personálního systému, publikace na firemních stránkách, publikace v
marketingovém magazínu…
Typické zpracování – různé agendy – personální, zákaznické CRM, evidence strávníků, zákonné rejstříky (matrika)….., obchodní
aktivity – marketingové kampaně apod.
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Právní důvody zpracování OÚ
 Zpracování OÚ musí mít vždy nějaký účel/důvod podpořený zákonem:
 Souhlas subjektu údajů

=> zpracování „bez souhlasu“ resp. výjimky ze souhlasu
 Splnění smlouvy
 Splnění právní povinnosti
 Ochrana životně důležitých zájmů
 Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 Oprávněné zájmy správce

 Vše mimo je NEZÁKONNÉ zpracování OÚ – nesmíte zpracovávat.
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Právní důvody zpracování OÚ –plnění smlouvy
 Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy
 Opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů tj. pokud má subjekt

údajů úmysl uzavřít smlouvu




Jednání před uzavřením pracovní smlouvy – údaje uchazečů o zaměstnání
Po dokončení výběrové řízení údaje likvidovat
V případě, že si chci životopisy ponechat – nutný souhlas (může být i checkbox na webovém formuláři)

 Brát ohled na zásadu minimalizace údajů
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Právní důvody zpracování OÚ –plnění zákonem
stanovené povinnosti
 Pokud se na správce vztahuje právní povinnost, pro jejíž plnění je nezbytné zpracování OÚ

(pracovně-právní oblast, mzdy, evidence docházky, některé účetní doklady, evidence
úrazů, evidence strávníků, školský zákon – matrika, kniha hostů, evidence členů bytového
družstva, evidence pacientů…. )
 Správcům obvykle zákonem stanoven účel zpracování + taxativní výčet kategorií osobních

údajů, které je oprávněn pro daný účel zpracovávat
 Zásada minimalizace
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Právní důvody zpracování OÚ – oprávněné zájmy
správce
 Zpracování pokud je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě

případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 Podmínkou je nezbytnost! – zdůvodnění – vhodné argumenty pro obhajobu
 Podmínkou je test proporcionality



porovnávání zájmů správce a práv a svobod subjektů
lze zahrnout přiměřené očekávání subjektu údajů zda může důvodně očekávat, že ke zpracování může dojít

 Jediný možný důvod pro provozování kamerových systémů (ochrana majetku, ochrana zdraví,

zabezpečení vstupů)




Adekvátnost a přiměřenost
Škola, školní jídelna - vchody, sklady, chodby, pracoviště nebo jídelna jen bez záznamu – záznam možný po pracovní době
nebo po době výdeje na jídelně (jiná míra např. v bance)
Fotografie na stránky jen se souhlasem (subjektu, rodičů)

 Oprávněný zájem není: zveřejňování dlužníků na webu firmy, neplatičů nájmů na vývěskách

bytových domů (x interní evidence je však OK)
 Oprávněný zájem je i přímý marketing (rec.47) – lze podat námitku na zpracování
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Právní důvody zpracování OÚ - souhlas subjektu
údajů
 Svobodné a aktivní jednání subjektu






Dobrovolnost, nepodmíněnost například s uzavřením smlouvy, přihlášky apod.
Nelze například předzaškrtnout políčko na webovém formuláři
Nelze udělit souhlas škrtnutím v obchodních podmínkách
Nelze vyjadřovat souhlas vyjádřením nesouhlasu

 Konkrétní, jednoznačný a informovaný


Odlišitelnost souhlasu – nemůže být skrýván v textu



Není nutné na samostatném papíře, ale musí být odlišitelný od ostatního textu
Nelze už dále u formulářových smluv – skrytá podmínka souhlasu podmíněná s uzavřením smouvy
Škrtání souhlasu v obchodních podmínkách




 Doložitelný



Správce musí být schopen doložit udělený souhlas
Závisí na způsobu získání – uchování listinného dokumentu, uchování IP adresy, logy

 Odvolatený






Souhlas lze kdykoliv odvolat
Odvolání musí být tak snadné jako poskytnutí souhlasu
Odvolání neruší zpracování OÚ v době účinnosti souhlasu (není retroaktivní)
Odvolání souhlasu = likvidace zpracovávaných OÚ
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Častý dotaz: Na co ve ŠJ potřebuji souhlas se
zpracováním OÚ? Musím mít souhlasy se
zpracováním OÚ na přihlášce ke stravování?
Údaj o dietním stravování strávníka:
 jde o informaci o zdravotním stavu – citlivý údaj
 ale nutný souhlas strávníka
 jediný údaj, na který můžete potřebovat souhlas fyzické osoby.
Bankovní účet strávníka/zákonného zástupce:
 dle metodiky nutný souhlas
 máte zájem na bezhotovostní platbě? – je to váš oprávněný zájem?
 porušujte tím práva a svobody strávníka? – ne, je to i jeho zájem
 zákonný důvod zpracování = oprávněný zájem správce – test proporcionality (adekvátnost a
přiměřenost)
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Častý dotaz: Musím předělávat současné
souhlasy, které mám z minula?
 Pokud je způsob udělení v souladu s podmínkami nařízení, jsou platné i nadále (Preambule 171)
 Obsah souhlasu minimálně:





Totožnost správce – název, adresa, sídlo, IČ
Účel zpracování – jasně a zřetelně, není nutné vypisovat zpracovatelské operace (shromáždění, uložení)
Rozsah zpracovávaných údajů – po dobu účinnosti, po dobu účasti, po dobu X let, do odvolání souhlasu…
Informace o právu subjektu souhlas odvolat

Je možné sjednat „ochrannou lhůtu“ – po dobu stravování s ochranou lhůtou 1 roku po ukončení stravování…
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Pojem: Správce x zpracovatel
 Správce – FO nebo PO, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, která sám nebo

společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování OÚ
 Zpracovatel – dtto, který zpracovává osobní údaje pro správce




Je pověřen správcem aby pro něj něco s daty dělal
Není povinný při zpracování
Odpovědnost je vždy na správci

 Smluvní zajištění mezi správcem a zpracovatelem – nová povinnost!
 Písemná
 Zákaz řetězení bez písemného souhlasu
 Jen dle pokynů správce
 Náležitosti – viz čl. 28
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Pojem: Princip odpovědnosti správce
 odpovědnost správce za dodržení povinností + povinnost soulad doložit
 S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě

pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede
správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že
zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby
revidována a aktualizována. (čl.24/1, str. 24) – ŠIROKÉ a OBECNÉ POJETÍ
 Každý správce bude dokládat soulad zpracování se zásadami zpracování svým způsobem i

s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel zpracování, které provádí.
 Soulad prokazuje pomocí nových nástrojů a kontinuální činností:





Mapováním zpracování OÚ
Směrnice + záznamy o činnostech zpracování
Pověřenec pro ochranou OÚ
Plnění práv subjektu OÚ
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Princip: Přístup založený na riziku I.
 Po „staru“ dle ZOOÚ – adekvátně zabezpečit osobní údaje – není nutná současná hysterie!
 Znamená povinnost správce a zpracovatele s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na

provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a možným rizikům přijmout
adekvátní technická a organizační opatření za účelem zajištění zabezpečení osobních
údajů odpovídající riziku, které dané zpracování pro subjekty údajů představuje. (čl.32)
 Čím rizikovější zpracování tím více povinností (analogicky viz BOZP) – NE na každého

spadají všechny (stejné) povinnosti!


Malé riziko = malé povinnosti x velké riziko = více povinností
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Zabezpečení OÚ
 Zdravý rozum ve vztahu k možnému riziku!
 Uzamykatelná skříň
 Vhodné (plné) dveře do místnosti s funkčním zámkem
 Funkční dveřní brano
 Kartotéka v uzamykatelné místnosti (ne na chodbě)

 Klíče uschované v trezoru
 Vhodně umístěný (nezakrytý) prostorový detektor
 Kamerový systém
 Mlčenlivost zaměstnanců – součástí pracovní smlouvy
 Dodržování oborových kodexů, osvědčení k souladu s GDPR
 ….
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Zabezpečení OÚ
 Počítačové a digitálně prováděné zpracování




Zdravý rozum ve vztahu k možnému riziku!
Pseudonymizace a šifrování jsou možná bezpečnostní opatření, ale nejsou povinnými prostředky
Pokud je to možné zavést mechanismy zjišťování neoprávněného přístupu do PC či sítě







Obecně - schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost služeb
zpracování.






Přihlášení do PC (automatické odhlášení – spořič s heslem)
Přilášení do aplikačního SW
Logy (kdo a jak s OÚ pracoval)
Penetrační testy (velcí správci)

Důvěrnost = neautorizované či náhodné prozrazení
Integrita = nežádoucí či neautorizovaná změna
Dostupnost = náhodná či nežádoucí ztráta či zničení (zálohovat data)

Schopnost obnovit dostupnost OÚ a přístup k nim včas v případě fyzických či technických
incidentů.
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Princip: Přístup založený na riziku II.
 Po „novu“ – aplikace dodatečných „preventivních“ povinností v případě, že zpracování

představuje „riziko“ či „vysoké riziko“ (riziko = práva a svobody subjektu údajů)
 Nové povinnosti a instituty z nařízení:







Záznamy o činnostech zpracování (pro systematické zpracování)
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (povinnost pro školy)
Ohlašování porušení úřadu (riziko)
Ohlašování porušení subjektu údajů (vysoké riziko)
Posouzení vlivu (vysoké riziko)
Povinné konzultace s dozorovým úřadem (vysoké riziko)

malé riziko = malé povinnosti X velké riziko = více povinností
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Pověřenec pro ochranu OÚ
 Kde musí být jmenován?
 Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt


Hlavní činnost správce – rozsáhlé a systematické monitorování subjektu údajů




nemocnice, bezpečnostní agentury, telekomunikační služby, sledování polohy, internet věcí, kamerové systémy

Hlavní činnost správce – rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů nebo OÚ v trestních věcech

 co se rozumí pojmem „veřejný subjekt“ – bude řešit adaptační zákon:
 Orgán veřejné moci - orgán, který reprezentuje veřejnou moc a je ze zákona oprávněn autoritativně

rozhodovat o právech a povinnostech fyzických či právnických osob nebo jinak zasahovat do jejich
právní sféry.
 Veřejný subjekt - subjekt zřízený zákonem nebo na základě zákona v oblasti veřejného práva, který
plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu.

 Co rozhoduje dle ÚOOÚ (J.Žůrek): „znakem, který odůvodňuje jmenování pověřence tak

především je, že daný subjekt autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech FO, a v
povinnosti jmenovat pověřence se odráží zvýšení zájem na řádném zpracování osobních
údajů těmito subjekty.“
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Častý dotaz: Musí mít samostatná školní jídelna
pověřence?
 Domníváme se, že ne, a to ani v případě obchodní společnosti (s.r.o.) a ani v případě příspěvkové

organizace
 Viz důvodová zpráva k adaptačnímu zákonu:
„pověřenec by se neměl vztahovat na různé příspěvkové organizace či založené subjekty například obcí (s.r.o. na
opravu silnic), jelikož trvání na pověřencích i pro tyto subjekty, které nevykonávají autoritativní rozhodování o
právech a povinnostech by bylo zbytečně administrativně zatěžující a rovněž neúčelné“.

 Pokud je ŠJ součástí školy, pak pověřence má celý subjekt (škola).

26

Pověřenec pro ochranu OÚ
Pracovně právní vztah:
 Pro pracovně právní vztah je možné použít všechny formy – pracovní poměr, dohoda o pracovní
činnosti a dohoda o provedení práce
Obchodní nebo jiný vztah:
 Pověřenec jako OSVČ na základě
 mandátní smlouvy
 smlouvy příkazní podle § 2430 NOZ
 inominátní smlouva podle § 1746/2 NOZ (nepojmenované sml.)

 Pověřencem může být i právnická osoba
 Společný pověřenec jmenovaný zřizovatelem – sdílení nákladů

Pozor, je vhodné, aby pověřenec: znal činnost organizace, chápal její fungování, rizika
zpracování, dokázal rychle, efektivně a samostatně plnit dílčí úkoly…
Pozor na střet zájmů = nesmí rozhodovat o účelech a prostředcích zpracování OÚ (viz definice
správce OÚ)
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Častý dotaz: Musí být pověřenec odborník IT
nebo právník? Vysokoškolák?
 Nemusí. Nařízení nic takového nevyžaduje.
 Navíc v souladu s principem „malé riziko = malé povinnosti“ budou kladeny jiné požadavky na

pověřence v organizaci, kde hrozí vysoké riziko a tam, kde je riziko nízké
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Častý dotaz: Může dělat pověřence
zaměstnanec školy/školní jídelny?
 Typicky: účetní, mzdová účetní, vedoucí školní jídelny, učitel IT - může.
 Nesmí být ve střetu zájmů (rozhodovat o účelech a prostředcích zpracování).
 Musí mít znalosti z oblasti ochrany osobních údajů.
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Práva subjektu údajů
 Posílení práv FO je hlavní důvod přijetí nařízení
 Jde o vysoce ceněný zájem – vyšší sankce při neplnění – nutno se žádostmi zabývat!
 Jakákoliv snaha lepší než žádná aktivita a snaha se cení.
 Forma žádostí


písemně (emailem – digitální podpis, datovou schránkou)



ústně – nutno prokázat identitu subjektu údajů (ověření totožnosti)
ve vhodných případech elektronicky (na internetových stránkách apod.)



 Lhůty pro poskytnutí informací na základě žádosti:



bez zbytečného odkladu a v každém případě do 1 měsíce od okamžiku obdržení žádosti
lze prodloužit s ohledem na složitost či počet žádosti o další 2 měsíce (do 1 měsíce informovat o prodloužení)

 Informace se poskytují bezplatně (x šikanózní žádosti)
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Práva subjektu údajů
 Právo na informace
 aktivní povinnost správce = povinnost plnit automaticky a nikoliv na požádání subjektem údajů

= zásada transparentnosti

 Právo na přístup k osobním údajům
 Právo na opravu a doplnění
 Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 povinnost správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal OÚ o subjektu – pokud je dán jeden z

důvodů:







Zánik účelu - OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány
Odvolání souhlasu
Vznesení námitky na zpracování
Protiprávní zpracování
Podle zákona - likvidace z důvodu plnění právní povinnosti
Zpracování OÚ v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 Právo vznést námitku
 při oprávněném zájmu
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Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679. Praha, 2017.
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Nové povinnosti - shrnutí





Smluvní zajištění ochrany mezi správcem a zpracovatelem
Zveřejnění informací – zásada transparentnosti
Jmenování pověřence ochrany osobních údajů (tam, kde je třeba)
Inventura OÚ
 revize zpracovávaných OÚ - jejich minimalizace, zjištění právních důvodů (zákon, smlouva, zájem)
 revize souhlasů (opravdu je potřebuji?)

 Vyhodnocení rizik a přijatá technická a organizační opatření, nastavení procesů (zabezpečení OÚ)
 mlčenlivost zaměstnanců (smlouva, seznámení se směrnicí)
 zabezpečení listinných i digitálních dokumentů (hesla na PC)

 Vnitřní předpis a záznamy o činnostech zpracování (směrnice)
 Povinnost reagovat na žádosti fyzických osob
 stanovit formu podání žádostí, ověřování totožnosti apod.
 šablony žádostí a odpovědní formuláře

 Kontrola dodržování postupů dle směrnice a průběžná aktualizace
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www.gdprexperti.cz
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