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Otázky k GDPR

Co znamená zkratka GDPR?
Jedná se o zkratku z anglického General Data Protection Regulation, do 
češtiny se překládá jako Obecné nařízení o ochraně údajů. Objevuje se také 
alternativní označení Obecné nařízení o ochraně údajů Evropské Unie.

Kdy toto nařízení vstoupí v účinnost?
GDPR bylo přijato v květnu 2016, ale v účinnost vstoupí až 25. května 2018. 
Dvouleté „přípravné období“ poskytuje firmám dostatečný čas pro přípravu.

Koho se týká?
GDPR platí celosvětově pro jakýkoliv subjekt zpracovávající osobní údaje 
občanů EU. Jsou to tedy veškeré organizace napříč členskými státy EU, které 
sbírají, uchovávají a zpracovávají osobní údaje.

Co všechno se považuje za osobní údaje?
Jakákoliv informace o člověku (osobě). Například jméno, adresa, datum 
narození nebo kontaktní informace.
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Otázky k GDPR

Je možné, že bude uživatel moci po zavedení GDPR ovlivnit zasílání 
nevyžádané pošty? 
Pravděpodobně ano. Zatímco nyní můžete u dané společnosti zažádat, aby 
vám neposílali reklamní sdělení, po implementaci GDPR budou naopak 
společnosti muset žádat o povolení k zasílání těchto informací.
Organizace také budou muset zajistit větší transparentnost při nakládání s 
osobními údaji. Dále už také nebude platit to, že mlčení znamená souhlas, že 
daná společnost může vaše data využít.

Jak uživatel zjistí, že firmy ukládají jeho osobní data?
Bohužel neexistuje centrální databáze, v níž by se uživatelé dozvěděli, které 
firmy uchovávají jejich data. Vždy je ale možné se konkrétní společnosti 
zeptat. GDPR nově dává uživatelům právo vědět, jaké informace o nich 
společnosti mají a jak s nimi nakládají. Možnost vyžádat si tyto informace se 
označuje jako „žádost o poskytnutí informace".
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Bezpečnostní životní cyklus

GDPR ochrana osobních údajů
General Data Protection Regulation
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Analýza současného stavu

Datový audit evidence osobních údajů a způsobů zpracování 

Návrh a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR 

Plán realizace a řízení implementace nápravných opatření 

Školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji 

Směrnice a zavedení organizačních pravidel 

Bezpečnost dat, aplikací a služeb - Bezpečnostní audit IS, aplikací a služeb

Pseudonymizace a šifrování osobních údajů 

Bezpečnost, dostupnost a odolnost používaných systémů 

Havarijní plán při porušení ochrany osobních údajů 

Pravidelné testování účinnosti bezpečnostních opatření 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

Hlášení incidentů dozorovým orgánům 
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Poradenství správcům a zpracovatelům o jejich povinnostech 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy 

Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování 

Komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací 

Kontaktní místo pro subjekty osobních údajů 

Řízení procesu GDPR - GDPR není jednorázová akce 

Jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému a dlouhodobému plnění všech 
povinností vyplývajících z nového nařízení:

- datový audit

- analýza rizik

- plán implementace

- školení zaměstnanců

- výkon funkce pověřence

- zajištění požadované úrovně zabezpečení používaných aplikací a služeb



DPIA
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DPIA - (Data Protection Impact Assessment) 

je jedním opatřením posuzujícím vliv na ochranu osobních údajů.

DPIA představuje opatření definované v čl. 35 GDPR (Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů).

Pokud se organizace rozhodne zpracovávat osobní údaje, měla by posoudit, 
jakým způsobem toto zpracování může zasáhnout do svobod a práv lidí, tedy jak 
může ovlivnit jejich životy.

Příklad:

- bankovní systémy se scoringovými nástroji

- velké zdravotnické systémy 

- velké kamerové systémy

DPIA není analýza rizik!

Metodika zpracování DPIA je vytvářena skupinou WP29.



EU
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Nová EU směrnice nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 má nastoupit místo původní direktivy 95/46/EC, která byla od
roku 1995 součástí EU zákonů o ochraně soukromí a lidských práv.

Přímo účinné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection
Regulation)

– týká se porušení ochrany osobních údajů - ÚOOÚ

Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společenské úrovně bezpečnosti sítí a
informací v Unii (směrnice NIS – Network and Information Security incidents) –
částečně již transponována do z. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- týká se narušení bezpečnosti sítí a informací – NBÚ

Směrnice NIS – je určena pro subjekty poskytující služby v KI

Nařízení GDPR – platí pro všechny společnosti v EU



NIS obecně
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Směrnice NIS nám do národní legislativy přináší nové typy povinných subjektů:
- Provozovatele základních služeb - PZS (alternativa KII)
- Poskytovatele digitálních služeb - PDS (online tržiště, internetové vyhledávače, Cloudy)

Provozovatel základní služby - soukromý nebo veřejný subjekt z daného odvětví poskytující 
službu, která je základní z hlediska zachování kritických společenských nebo ekonomických činností, 
přičemž poskytování dané služby je závislé na ICT a případný kybernetický bezpečnostní incident by 
mohl způsobit významné narušení poskytování této služby.

Provozovatel digitální služby - informační společnosti spočívající v provozování:
•on-line tržiště (umožňující spotřebiteli nebo prodávajícímu on-line uzavírat s prodávajícím 
podnikatelem kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové 
stránky on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, který využívá službu 
poskytovanou on-line tržištěm)
•internetového vyhledávače (umožňujícího provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových 
stránkách, a to na základě dotazu uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčového slova, sousloví 
nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s 
požadovaným obsahem)
•cloud computingu (umožňujícího přístup k rozšířitelnému a přizpůsobitelnému úložišti nebo 
výpočetním zdrojům, které je možné sdílet)



NIS 11

NIS pravidla

Dopad na správce KII a VIS (zakotveno již v ZKB) a nově také na provozovatele KII a 
VIS

Určování Provozovatele základní služby (PZS) novou vyhláškou.

Povinnost hlášení incidentů pro KII, VIS, provozovatele významných sítí, ale i PZS a 
PDS.

Ošetření svobodného přístupu k informacím 
(§10 - Informace, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické 
bezpečnosti nebo účinnost opatření vydaného podle ZKB, nebo informace, které 
jsou vedené v evidenci incidentů, ze kterých by bylo možné identifikovat orgán 
nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila, se podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, se neposkytují.)

Sankce se zvyšují z původních 100.000,- Kč na max. 5 000.000,- Kč

Pozice manažera kybernetické bezpečnosti (MKB)



GDPR obecně
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Je platná pro každou organizaci nabízející zboží nebo služby v rámci členských států 
EU a manipulující s osobními údaji subjektů IT.

Bezpečnostních opatření musí být implementovány do technických a organizačních 
procesů a postupů již od počátku jejich přípravy.

Povinnost ohlášení případu narušení OÚ.

Za ochranu dat je zodpovědný celý dodavatelský řetězec.

Výklad: 
- Fakticky to znamená, že organizace by měly shromažďovat a zpracovávat pouze nezbytné 
informace sloužící k danému účelu. 
- Po zpracování by data měla být smazána či jinak zlikvidována. 
- Ochrana osobních údajů by měla být zahrnuta do všech firemních procesů a systémů     
(bezpečnost by měla být brána v potaz již od počátku vzniku informačního systému).
- Za ochranu dat je zodpovědný celý dodavatelský řetězec od výrobce po dodavatele 
k zákazníkům (nebude možné přenášet zodpovědnost za zabezpečení osobních dat klientů 
například na dodavatele). 
- Znamená to, že firmy budou muset kontrolovat i své partnery, zda osobní údaje dostatečně 
zabezpečují.



GDPR pravidla
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Právo být zapomenut – pokud jednotlivec již nechce, aby se jeho data dále z nějakého 
důvodu zpracovávala, má právo požadovat po zpracovateli, aby data byla smazána.

Jednodušší přístup k osobním datům – jednotlivci budou mít více informací o tom, jak jsou 
jejich údaje zpracovávány. Tyto informace by měly být přístupné jednoduchým a 
srozumitelným způsobem. 

Právo vědět o narušení bezpečnosti dat – Firmy a organizace mají povinnost oznamovat u 
svých národních dohledových autorit narušení bezpečnosti dat, která mohou ohrozit 
soukromí jednotlivce. 

Ochrana dat by design and by default – Tento bod požaduje po zpracovatelích dat, aby 
bezpečnostní principy a požadavky zahrnuli do vývoje svých řešení, produktů a služeb. 
Základními principy jsou především – Anonymizace/Pseudonymizace/kryptování dat.

Posílení role státní regulační autority – Za porušení nařízení může firmám hrozit pokuta od 
národní autority až 4% jejích celosvětového obratu nebo 100 milionů €.

Pozice inspektora ochrany dat (DPO) – Ve firmách nad 250 zaměstnanců by měla být povinně 
zřizována pozice Inspektora ochrany dat. Takový člověk by se měl ochranou dat ve firmě 
zabývat na celý úvazek. 



Pojem narušení (Breaches)

Breach 14

• Směrnice 2009/136/ES, kterou se mění směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací

• do českého právního řádu byla směrnice 2009/136/ES transponována zákonem č.
468/2011 Sb., (zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012), kterým se mění zákon č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikací

• v zákoně o elektronických komunikacích se tak objevuje „nový nástroj ochrany
osobních údajů a soukromí“. Poskytovatelům služeb elektronických komunikacích
(Provozovatelé telekomunikačních sítí a poskytovatelé internetových služeb) se
výslovně stanoví povinnost řešit případy:

1. narušení bezpečnosti osobních údajů (tzv. Data Breach) - ÚOOÚ

2. narušení bezpečnosti sítě (tzv. Security Breach) - ČTÚ



Definice
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„narušením bezpečnosti osobních údajů“ - Směrnice
2002/58/ES ve znění směrnice 2009/136/ES a Nařízení komise č.
611/2013

„porušení ochrany osobních údajů“ - zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikací

„porušení zabezpečení osobních údajů“ - obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR)



GDPR
dopady

V Brně dne 26. června 2017



Cloud Computing
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Ochrana dat je již delší dobu v zahraničí tématem číslo jedna. 

V Česku se o této problematice začíná hovořit zejména v souvislosti 
s účinností nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Obecně lze říci, že díky tlaku amerického a především západoevropského 
trhu jsou mezinárodní dodavatelé cloudových služeb v ochraně dat na velmi 
vysoké úrovni. Přesto se nevyplatí při ochraně dat bezvýhradně spoléhat 
na zvučné jméno dodavatele a je potřeba ve smlouvě konkrétní práva 
a povinnosti mezi zákazníkem a dodavatelem osobních údajů vymezit.      
V čl. 28 GDPR jsou uvedena ustanovení, která by ve smlouvě s dodavatelem 
neměla chybět.

Dobře nastavené omezení náhrady škody ve smlouvě o poskytování 
cloudových služeb může být klíčovým nástrojem ochrany zákazníka.        
Výše omezení náhrady škody zpravidla odpovídá výši poplatku uhrazeného 
zákazníkem za poskytované služby za dobu 3 až 12 měsíců.               
V případě smluv s vyšším objemem poskytovaných cloudových služeb bývá 
často možné vyjednat s dodavatelem i vyšší limity náhrady škody.



Systémy ECM/DMS - definice
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DMS - Systémy správy dokumentů (DMS - Document management systems)

ECM - Systém pro vytěžování, správu dokumentů, sdílení a bezpečnou ochranu 
papírových dokumentů a digitálního obsahu (ECM - Enterprise Content Management 
System)

Definice osobních údajů v GDPR je poměrně široká, takže do ní spadají nejen 
na první pohled zřejmé údaje jako jméno, příjmení, adresa, číslo dokladu 
totožnosti, identifikační číslo, číslo kreditní karty, lokalizační data a podobně, ale 
i data, z nichž je možné přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou, 
ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu – což jsou také jakékoliv 
údaje o nákupech, využívaných službách, vlastněných zařízeních a podobně. 

Citlivé údaje jsou osobní údaje o rasovém, etnickém, národnostním původu, 
politických názorech, náboženském vyznání, data týkající se zdraví, sexuálního 
života a orientace, jakož i genetická a biometrická data.

Data jsou uložena buď ve strukturované formě v databázích, nebo v nestrukturované 
formě většinou v ECM/DMS systémech 
(ale i ve file serverech, sdílených adresářích, v souborech na pracovních stanicích, v e-
mailech a e-mailových schránkách). 
Patří sem i fyzické dokumenty (v papírové podobě).



Systémy ECM/DMS – implementace GDPR
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Při implementaci GDPR je třeba zabezpečit naplnění práv subjektů osobních 
údajů a povinností správce:

Právo na informace, jaké osobní údaje kdo a jak zpracovává;

právo na opravu chybných osobních údajů;

právo na smazání (právo být zapomenut);

právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

právo na přenos údajů;

povinnost informovat subjekty osobních údajů o „data breach“ –
neoprávněném zpracování, přístupu nebo použití osobních údajů.



Systémy ECM/DMS
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Z pohledu ECM/DMS a nestrukturovaných dat je třeba:

Vědět, kdo, v jakých případech (procesech), jak a které dokumenty s osobními údaji 
používá, a na požádání tyto informace poskytnout;

opravit chybné osobní údaje, pokud jsou například údaje uložené v atributech 
dokumentů;

smazat všechny dokumenty, které obsahují v atributech nebo v samotném obsahu 
osobní údaje, a také všechny dokumenty, které se týkají osoby žádající o smazání;

v případě odvolání souhlasu se zpracováním údajů omezit, resp. zakázat další 
zpracování všech dokumentů, které obsahují v atributech nebo v samotném obsahu 
osobní údaje, a také všech dokumentů, které se týkají dané osoby;

poskytnout všechny dokumenty, které obsahují v atributech nebo v samotném obsahu 
osobní údaje, a také všechny dokumenty, které se týkají osoby žádající o přenos;

v případě „data breach“ dokázat identifikovat, čí a které údaje byly postiženy, 
a v termínu informovat o této skutečnosti všechny subjekty, které byly „data breach“ 
dotčeny.



Systémy ECM/DMS – datová analýza 
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Datová analýza se bude muset zaměřit na význam samotných dat a především 
na zjištění vazeb mezi daty. 

Až v kontextu těchto vazeb (mohou to být cizí klíče v databázových tabulkách, 
ale i logické vazby dat v databázích, anebo dokonce reference v dokumentech či 
logické vazby mezi dokumenty) identifikujete to, která data jsou osobní, resp. 
citlivá. 

Příkladem mohou být třeba data o zařízeních a IP adresách, které přistupovaly 
na stránky vašeho e-shopu. Samy o sobě to osobní údaje nejsou, ale 
v kombinaci s údaji o času přístupů, resp. s daty z authentication cookies, to už 
osobní data mohou být. A tato data mohou být dokonce spojena přes reference 
i s konkrétními uživatelskými profily, v jejichž rámci ukládáte kromě 
přístupových/identifikačních údajů i údaje o dodací adrese, fakturační adrese, 
platební údaje a zákazníkovy objednávky – to už jednoznačně osobní údaje 
jsou. 



Systémy ECM/DMS – procesní analýza 
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Procesní analýza - v jejím rámci je třeba identifikovat, kdo, jakým způsobem 
a ke kterým osobním/citlivým datům přistupuje, resp. zpracovává je. 

Tato identifikace může být ještě složitější než datová analýza. Důvodem je, že 
procesy bývají poměrně složité a nejsou vždy podrobně popsány. Také je třeba 
do nich zahrnout i automatizované zpracování dat, tvorbu různých reportů, 
sestav a podobně.

Samostatnou kapitolou jsou dokumenty, které nejsou uloženy v ECM/DMS, 
případně jako nejjednodušší DMS je používán file server a sdílené adresáře.

Tady bude mimořádně těžké identifikovat, které dokumenty obsahují osobní, 
nebo dokonce citlivé údaje, resp. bude třeba implementovat SW, který 
identifikaci zabezpečí. 

V tomto případě hovoříme o netriviálním vytěžení obsahu dokumentů a důkladné 
datové analýze. Obdobná situace platí pro obsah dokumentů na pracovních 
stanicích, e-mailech a e-mailových schránkách, v různých reportech a podobně.



Systémy ECM/DMS – požadavky GDPR
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GDPR zpřísňuje požadavky na obsah a formu souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. 
Hlavně klade důraz na to, že souhlas musí jasně definovat konkrétní účel, 
pro který budou osobní data použitá, musí být jednoznačný, svobodný 
a poskytuje se pouze na dobu určitou. Už udělené souhlasy bude třeba 
harmonizovat. A právě ukládání souhlasů a sledování termínů platnosti 
souhlasů považuji za další oblast, pro niž je ECM/EMS ideální platforma.

Za největší hrozbu GDPR je případ, kdy se zneužije pro konkurenční boj.     
Je jednoduché si představit, že budou posílána oznámení na konkurenční 
společnosti o tom, že nesplnily některé z práv nebo povinností. Případně po 
ohlášení „data breach“ některou společností se objeví další osoby „postižené 
data breach“, které oznámí úřadům, že nebyly informovány. 
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1. Posouzení (pro naplnění práv a povinností), zda organizace pracuje s osobními, resp. 
citlivými, daty. 

2. Klíčová bude analýza dat a procesů za účelem identifikace, kdo, jak a s jakými daty 
pracuje. 

3. Do datové analýzy je třeba zahrnout všechny formy dat, to znamená strukturovaná 
data, ale i nestrukturovaná data a stejně tak fyzické dokumenty. 

4. Neméně důležitá bude příprava metodik, pravidel a postupů, které detailně popíší 
postup organizace při implementaci GDPR. 

5. Pravděpodobně nevyhnutelná bude úprava procesů, resp. systémů tak, aby došlo 
k zabezpečení osobních a citlivých údajů a minimalizoval se potenciál toho, že dojde 
k „data breach“. 

6. A nakonec bude třeba nad daty implementovat jednotlivá práva a povinnosti, tak aby 
organizace byla na GDPR připravená.

GDPR se dá chápat nejen jako povinnost nebo hrozba, ale i jako příležitost pro IT svět 
ke změně současného přístupu, kdy se shromažďují obrovské množství dat – často 
zbytečných a pouze kvůli tomu, že by se nám v budoucnosti mohla hodit. GDPR je způsob, 
jak se vrátit nohama zpátky na zem a pracovat jenom s potřebnými daty, a tím si vlastně 
zjednodušit život.


