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GDPR
• Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Global Data
Protection Regulation)
• Týká se pouze všech živých fyzických osob, navíc pouze údajů
vztažených k těmto konkrétním osobám
• Vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (přijato bylo 27. 4. 2016)
• Adaptován pravděpodobně bude na podzim 2018
• Certifikace DPO, kodexů chování a ustavení výkladové praxe se
očekává na konci 2Q/2019

Souběh GDPR a 101/2000 Sb.
GDPR je nadřazeno zákonu č. 101/2000Sb. O ochraně osobních
údajů
Kolizní ustanovení zák. 101/2000Sb. přestala platit. Sem patří
především všechna ustanovení definic osobních údajů a
povinnosti ze zákona vyplývající. Nepatří sem ustanovení Úřadu,
právo udělovat některé pokuty, výkon činnosti v souladu, nebo
mimo nařízení.
V české legislativě bude doplněn zákonem o ochraně osobních
údajů a doprovodným zákonem, který bude zák. 101/2000 Sb.
novelizovat a kolize zhojí.

Adaptační zákon
V české legislativě bude GDPR doplněno:
- zákonem o ochraně osobních údajů, který bude především upravovat
výklad a doplňovat znění jednotlivých článků nařízení
- doprovodný návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který bude především
novelizovat související právní předpisy (zejména zák. č. 101/2000Sb.)
Zákony jsou nyní přikázány ve výborech a očekává se velké množství
pozměňovacích návrhů. Praktické zplatnění zákonů se nepředpokládá před
říjnem 2018.

Zásada přiměřenosti
Všechna opatření zavedená pro zabezpečení osobních údajů a
jejich zpracování musí (dle čl. 24 a 25):
- odpovídat rizikům a pravděpodobnosti a výši škody, která může
nastat
- odpovídat situaci a možnostem správce
Pozor! – tímto není dotčena základní povinnost správce osobní
údaje zabezpečit a především minimalizovat jejich množství a
rozsah, který zpracovává

DPO - pověřenec
• Fyzická osoba – externí spolupracovník, nebo zaměstnanec, ale nesmí
zároveň zpracovávat osobní údaje, ani být ve střetu zájmů s tímto
zpracováním
• Kontaktní osoba pro ÚOOÚ
• Auditor a kontrolor, ale bez pravomoci udělovat sankce a interní
ombudsman pro klienty
• DPO komunikuje jménem správce, nebo zpracovatele, ale nemá žádnou
odpovědnost a ani ji na něj nelze přenést
• V současné době MPSV zastává názor, že poskytovatelé sociálních
služeb nemusí mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kodex chování
Ve formě doporučeného metodického postupu, včetně základní sady
dokumentace.
Byl schválen poradou vedení MPSV. (Doporučený postup je možné najít na
https://www.mpsv.cz/cs/13916)

MPSV zajistí jeho schválení dozorovým, které se očekává v první
polovině roku 2019.
MPSV bude v rámci svého metodického vedení zajišťovat jeho soulad s
legislativními předpisy i vznikající výkladovou praxí.

Kodex chování
Kodex chování:
1. Organizace bude mít možnost se přihlásit ke kodexu
chování MPSV.
• Vytvořením interní směrnice, kterou se organizace zaváže k
dodržování kodexu chování a zaměstnance k dodržování této
směrnice.

2. V opačném případě organizace bude muset vytvoří vlastní
interní směrnici/nařízení, kterým zajistí dodržení GDPR.

Kodex chování (dokumentace)
• Kodex chování MPSV obsahuje:
• Záznamy o činnostech
• Záznamy o zpracování
• Evidence komunikace se subjekty údajů
• Záznamy o posouzení vlivu
• Dokumentace bezpečnostních incidentů

Kde hledat pomoc?
• Přímý nadřízený
• Právní oddělení
• V případě, že organizace nemá možnost externí konzultace je
možné se obrátit na MPSV jako metodický orgán pro
poskytovatele soc. služeb
• Úřad pro ochranu osobních údajů:
– www.uoou.cz – web ÚOOÚ, metodiky, výklad ustanovení, definice
pojmů

• DPO - pověřenec

