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NABÍDKA KOMPLEXNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ PODNIKATELE V OBLASTI 

OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 

 
 
Problematika ochrany osobních údajů a GDPR je aktuálně silně mediálně prezentována. Mediální prezen-
tace, která s sebou často nese zjednodušující hesla a stanoviska, která jsou navíc často vydávána za „od-
borná“, nikoli výjimečně vede k mylné představě, že GDPR přináší komplexní a kompletní revoluci v oblasti 
ochrany osobních údajů, či že přijetím jednoho vnitřního standardizovaného předpisu či podobného doku-
mentu lze pokrýt všechna související rizika. K tomu je nutno uvést, že výchozí principy a povinnosti právní 
úpravy na ochranu osobních údajů se nezměnily. Tyto se však novou úpravou rozšiřují či doplňují, ve vět-
šině případů se zpřesňují a konkrétněji se vymezuje jejich obsah, včetně kupříkladu přesného časového 
rámce, ve kterém je třeba tyto povinnosti splnit. Spolu s tím se zavádí některé nové povinnosti (oznámení 
bezpečnostního incidentu, v některých případech zavedení institutu pověřence pro ochranu osobních 
údajů, povinnost vést záznamy o činnostech zpracování atp.). Nepodstatnou součástí rekodifikace právní 
úpravy na ochranu osobních údajů zůstává i určitá změna v postavení a pravomocích Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, který získává několik nových kompetencí. Za podstatnou změnu v tomto směru lze označit 
zásadní navýšení možné sankce za přestupky podle právní úpravy na ochranu osobních údajů, která na-
místo původních řádů jednotek, resp. desítek milionů korun, bude moci činit de facto až stovky milionů 
korun.  
 
Veřejná diskuse, která se rozvinula v souvislosti s novou úpravou GDPR, však upozornila na skutečnost, že 
v řadě případů dnes správci a zpracovatelé osobních údajů nepostupují v souladu s právní úpravou. Velmi 
často jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu převyšujícím nezbytný rozsah, jsou uchovávány po dobu 
delší, než je nezbytné, jinak řečeno, jsou zpracovávány nelegálně. V těchto případech s sebou GDPR z povahy 
věci nenese pouze požadavky na dílčí úpravy stávajících systémů, procesů a dokumentace, nýbrž de facto 
vyžaduje komplexní zpracování dané problematiky, zavedení příslušných procesů, vnitřních postupů, do-
kumentace a systémů.  
 
Jinak řečeno, míra, ve které je třeba reagovat na GDPR, upravovat interní procesy či vnitřní předpisy atp. 
zásadně odvisí od toho, nakolik je aktuálně ze strany konkrétní společnosti postupováno podle stávající 
právní úpravy.  
 
 
Systémové řešení si schematicky řešeno žádá následující kroky:  
 

1) Podklady pro zpracování auditu 
 
V prvé řadě je třeba provést audit zpracování osobních údajů. Auditem zpracování osobních údajů 
se míní zdokumentování stávajícího zpracování osobních údajů, analýza z hlediska zákonnosti 
(rozsah zpracovávaných osobních údajů, doba zpracování osobních údajů, právní titul pro zpraco-
vání osobních údajů, prostředky zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, způsoby plnění in-
formační povinnosti, mechanismy, jejichž prostřednictvím se realizují práva subjektů údajů atp.) a 
návrhy opatření, pokud budou shledány nedostatky, ke zjednání nápravy.  
 
Jako podklad pro zpracování auditu je nezbytné provést sumarizaci jednotlivých zpracování osob-
ních údajů v základní struktuře – účel zpracování osobních údajů (proč je osobní údaj zpracováván 
- například marketing, personální agenda, seznam klientů a dodavatelů, plnění zákonné povinnosti, 
včetně odkazu na zákonné ustanovení atp.), subjekty osobních údajů (koho osobní údaje jsou zpra-
covávány), rozsah zpracovávaných osobních údajů (jaké osobní údaje jsou zpracovávány), doba 
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uchování (po jakou dobu a proč jsou ty které osobní údaje uchovávány), zda jsou osobní údaje pře-
dávány mimo území České republiky, komu a proč. 
 
Spolu s uvedeným v předešlém odstavci je vhodné seznámit se se stávajícími vnitřními předpisy, 
které se dotýkají nakládání s osobními údaji a obdržet stručný popis stávajících opatření určených 
k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.  

 
2) Audit zpracování osobních údajů 

 
Na základě podkladů předložených podle bodu 1) provádíme následně komplexní audit zpracování 
osobních údajů, přičemž jako nejefektivnější se ukazuje analyzovat dokumentaci a jednotlivá zpra-
cování osobních údajů při osobním jednání přímo ve společnosti.  
 
 

3) Zpracování návrhu opatření  
 
Na základě provedeného auditu a vyhodnocení jednotlivých zpracování osobních údajů je zpravidla 
zpracován písemný návrh jednotlivých opatření k zajištění souladu předmětných zpracování osob-
ních údajů v souladu s platnou právní úpravou.  
 

 
4) Zpracování vnitřních předpisů a provedení souvisejících opatření 

 
V návaznosti na rozhodnutí, které bude vycházet z předložených návrhů opatření, následně nabí-
zíme zpracování vnitřní dokumentace a spolupráci při realizaci souvisejících opatření, včetně na-
příklad proškolení zaměstnanců v dané oblasti ve vztahu k řádnému splnění zákonných povinností. 
Našim cílem je minimalizovat riziko uložení pokuty či jiného veřejnoprávního postihu a uplatňo-
vání soukromoprávních nároků prostřednictvím žalob u civilních soudů.  
 
 

Právě uvedené samozřejmě nemusí platit bezvýjimečně. Každý klient má jiné potřeby a jeho situace se v ur-
čitých aspektech liší. Tyto odlišnosti a potřeby se snažíme maximálně reflektovat a flexibilně na ně reagovat. 
Není tedy vyloučeno, že v naznačeném postupu mohou nastat určité odchylky, jak co do souslednosti jed-
notlivých kroků, tak co do obsahu. Dle předchozí zkušenosti si provedení auditu, zpracování návrhu opat-
ření a sepis/revize základních vnitřních předpisů a provedení souvisejících úkonů vyžádá časovou dotaci 
v rozsahu 50-200 hodin. Nicméně platí, že rozsah časové náročnosti je možné výrazně zpřesnit po prove-
dení auditu. 
  
 
V případě jakýchkoli dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit. 
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