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Proč GDPR?
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• 4.149 zaznamenaných útoků v roce 2016 

znehodnotilo 4.2 miliardy digitálních záznamů

• oproti předchozím rokům (600 milionů uniklých dat)

jde o nárůst 566 %

extrémní nárůst kyberútoků
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Proč GDPR?



GDPR – nové sankce
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• sankce až 20 milionů EUR nebo 

• 4 % z celosvětového ročního obratu

WP29 - Pokyny k uplatňování a stanovování 
správních pokut

• rovnocenné sankce v rámci EU vs. individuální posouzení ÚOOÚ

• správní pokuty účinné, přiměřené a odrazující

• povaha, závažnost a délka trvání porušení

• úmysl nebo nedbalost

• kroky správce ke zmírnění škod na straně SÚ

• posouzení technicko-organizačních opatření správce

• recidiva
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• aspekty ÚOOÚ

• zpracování OÚ pro účely 

výkonu svobody projevu, 

práva na informace, 

svobody vědeckého 

bádání a umělecké tvorby

adaptační zákon (novela zákona č. 101/2000 Sb.)

GDPR a česká legislativa



chyby terminologie
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My osobní údaje nezpracováváme.



chyby terminologie
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veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě

osobní údaj

jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními 

údaji nebo soubory osobních údajů

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, 

uložení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, výmaz nebo 

zničení

zpracování



chyby připravenosti
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Počkáme, až bude platná legislativa.
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správce je odpovědný za dodržování zásad zpracování

správce musí být schopen doložit soulad 

zpracování OÚ se zásadami GDPR

?

?

✓

kodexy

osvědčení

záznamy o činnostech zpracování

chyby připravenosti



chyby rozsahu
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Ta data by se mi mohla někdy hodit.
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Data byla volně na internetu, tak na ně mám 
právo.

chyby rozsahu



12

• předem stanovený konkrétní a legitimní účel

• právní důvod zpracování se vztahuje vždy 

k jednotlivým účelům

• údaje lze zpracovávat pouze pro daný účel 

a kompatibilní účely

• údaje shromážděné pro různé účely nelze spojovat

chyby rozsahu



chyby určení právního základu

13

Raději budu mít na všechno souhlas.
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• zákon o účetnictví

• zákoník práce

• zákony v oblasti soc. zabezpečení a zaměstnanosti

• zákon o pojišťovnictví

• zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti

• ...

plnění právních povinností - zdroje

chyby určení právního základu
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• nejčastější právní základ

• zaniká s ukončením smlouvy

plnění či uzavření smlouvy

chyby určení právního základu



chyby souhlasu se zpracováním
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Když do toho formuláře uvedu, že je údaj 
nepovinný, oni mi ho nedají.
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• svobodný

• konkrétní

• informovaný

• jednoznačný

souhlas se zpracováním OÚ

chyby souhlasu se zpracováním



chyby rozsahu
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Zpracovávat číslo občanského průkazu v 
personalistice nám ukládá zákon.
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Je možné zpracovávat pouze údaje nezbytné 

pro stanovený účel a po nezbytně dlouhou dobu.

Pokud odpadne právní základ nebo je naplněn účel 

zpracování, je nutno údaje

• anonymizovat

• smazat

chyby rozsahu



chyby v přístupu ke zpracování
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Uživatelé jsou povinni svá data aktualizovat.
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Osobní údaje musí být přesné a v případě 

potřeby aktualizované.

• přesnost údajů je nutno aktivně ověřovat

• zastaralé údaje je třeba mazat

chyby v přístupu ke zpracování



chyby v přístupu ke zpracování
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Narušení bezpečnosti musíme zatajit.
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• narušení bezpečnosti OÚ je třeba nahlásit ÚOOÚ 

do 72 hodin

• pokud je riziko zneužití OÚ vysoké, je třeba oznámit 

narušení i dotčeným subjektům údajů

hlášení incidentů

chyby v přístupu ke zpracování



chyby v přístupu ke zpracování
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Když si klient vyžádá výmaz dat, mám 
povinnost mu vyhovět, i kdyby mi to zničilo 

systém.
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přístup a oprava výmaz

námitka omezení

přenositelnost automatizované rozhodování

subjekt údajů má dle GDPR silnější práva

chyby v přístupu ke zpracování



další chyby

26

Všechna data musím zašifrovat.
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Musíme změnit všechny systémy.

další chyby
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My jsme malí, tak máme tu agendu 
jednoduchou.

další chyby
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Pověřence nepotřebujeme, ale jmenujeme 
jím pro jistotu vedoucího IT.

další chyby



prostor pro vaše dotazy

30

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Martin Chval

www.poradce-gdpr.cz

email: chval@poradce-gdpr.cz
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