Základní informace o GDPR
Co je GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
číslo 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou sjednocující legislativu o
ochraně osobních údajů platnou v celé EU. Byla schválena v dubnu 2016 s účinnosti
nabývá 25. května 2018. V ČR nahrazuje dosud platný zákon o ochraně osobních údajů č.
101/2000 Sb.

Jaké změny GDPR přinese?
GDPR zásadně změní dosavadní přístup při zpracovávání osobních údajů. Týká se všech
firem, institucí i jednotlivců, kteří nakládají s osobními údaji. Nařízení je rovnocenné ve
všech státech EU a je vymahatelné bez ohledu na stát nebo velikost firmy. Přináší nová
pravidla, která bude třeba dodržovat a také dokládat jejich plnění.
GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických
osob. GDPR usiluje o zvýšení bezpečnosti a důvěry občanů EU vůči správcům a
zpracovavatelům jejich osobních dat.

Co je považováno za osobní údaje?
Za osobní údaje považuje GDPR veškeré informace, které mohou vést k identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde například o jméno, pohlaví, věk, datum
narození, osobní stav, osobní údaje dětí, fotografie, videozáznam, čísla identifikačních
průkazů, rodné číslo, občanství, IP adresu, e-mail, poloha, cookies, telefonní číslo,
adresu, rasová, náboženská příslušnost, etnický původ, politické názory, filozofické
vyznání, členství v odborech, zdravotní údaje, sexuální orientaci, genetické a
biometrické údaje, trestní delikty, pravomocné odsouzení atd.

Jaká jsou práva subjektů údajů (fyzických osob)?
S GDPR dochází k výraznému posílení práv fyzických osob v oblasti jejich osobních údajů,
zejména:
-

Subjekt údajů musí být o svých právech a o účelech zpracování dostatečně,
přesně a srozumitelně informován před uskutečněním souhlasu se zpracováním
svých osobních údajů

-

Subjekt údajů by měl mít přímý přístup ke svým údajům, nejlépe online

-

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování svých údajů, má právo na
omezené zpracování údajů

-

Subjekt údajů by měl mít možnost přenést údaje od jednoho správce k druhému

-

Subjekt údajů má právo na vymazání svých osobních údajů a také na zapomenutí,
tedy vymazání veškerých osobních údajů, jejich kopií a odkazů na tyto údaje

Ve zkratce:

-

GDPR je nové byrokratické nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále OÚ)

-

GDPR = General Data Protection Regulation, česky Obecné nařízení EU o ochraně
osobních údajů

-

GDPR je již platné a v celé Evropské unii nabývá účinnosti bez vyjímky dne 25.
května 2018

-

GDPR nahrazuje veškerou dosavadní právní úpravu v oblasti nakládání s OÚ

-

GDPR sjednocuje pravidla práce s OÚ, vymahatelnost a sankce jednotně v celé EU

-

Týká se úplně každého živnostníka, firmy, spolku, organizace, kteří zpracovávají
OÚ

-

Obecně se týká každého, kdo má nějaké zaměstnance, zákazníky, klienty,
pacienty, členy, účastníky

-

Každý subjekt je povinen doložit a prokázat, že OÚ zpracovává v souladu s GDPR

-

Za nerespektování nařízení hrozí likvidační sankce, žaloby a mnohamilionové
pokuty

-

Rozhodně se tedy nevyplatí nařízení ignorovat, je potřeba se na něj připravit

-

Naše osobní údaje je třeba chránit a v tom nám všem GDPR pomůže

-

Nařízení je napsáno poměrně obecně (musí být univerzální), umožňuje volnější
výklad

-

GDPR veškerá rozhodnutí o bezpečnosti OÚ přenáší na správce údajů, stejně tak i
všechna rizika

-

Je zdůrazněna zásada přiměřenosti přijatých opatření ! rozdíl mezi korporací a
např. OSVČ

Shrnutí a doporučení: Pokud zpracováváte jakékoliv OÚ, nařízení se nevyhnete.
K zajištění souladu vaší práce s GDPR přistupte zodpovědně a se zdravým „selským“
rozumem tak, abyste minimalizovali zpracovávané OÚ a zajistili jejich bezpečnost
přiměřeně vaší velikosti a objemu zpracovávaných informací.

