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GDPR

Vážení klienti,
dovolujeme si Vám předložit stručnou informaci o důležitých změnách, k nimž na konci
května tohoto roku dochází v důsledku přijetí evropského nařízení o ochraně osobních údajů.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Těšíme se na další spolupráci
JUDr. Ondřej Kochman, advokát
a kolektiv

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropské unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (anglicky: General Data Protection
Regulation; zkráceně „nařízení GDPR“).
Účel nařízení
„Osobní údaje“ představují informace o určitému člověku (např. informace o jeho jménu, bydlišti, datu
narození, kvalifikaci, rodině, zdravotním stavu, otisku prstu, genetickém kódu, atd.). „Zpracováním
osobních údajů“ je jakékoliv nakládání s těmito informacemi (od jejich vyhledávání přes použití po výmaz).
V širším smyslu shora uvedených definicí je „zpracovávání osobních údajů“ běžnou součástí každodenního
života. Dochází k němu například při objednávce zboží, zaslání profesního životopisu, využívání profilu
sociálních sítí, kde se uvádí např. osobní zájmy či zážitky, zpracováním zdravotních údajů pacienta, při
ostraze majetku pomocí kamerového systému, apod.
Všechny tyto činnosti představují z hlediska práva zásahy do soukromí člověka. Ty jsou navíc prohloubeny
tím, že osobní údaje jsou po svém získání často dlouhodobě uchovávány.
Účelem nařízení GDPR je zajistit, aby ke zpracování osobních údajů (a tedy k narušování soukromí)
docházelo jen v nejmenší možné míře, po nezbytně nutnou dobu a z legitimního důvodu.
Prevence i represe
Nařízení GDPR především stanoví, že zpracovávat osobní údaje je možné pouze tehdy, pokud je to
ospravedlněno legitimním účelem a obsahuje řadu povinností, které mají zajistit, aby k narušování
soukromí nedocházelo.
Legitimním účelem může být souhlas osoby, jejíž údaje mají být zpracovány, splnění zákonné povinnosti
nebo oprávněný zájem. Nařízení GDPR dále zakotvuje celou řadu dalších povinností, např. povinnost
informovat osoby, jejíž údaje jsou zpracovány, o jejich právech vyplývajících z GDPR nebo povinnost vést
záznamy, jaké osobní údaje, proč a po jakou dobu jsou zpracovávány, apod.
Dodržování nařízení GDPR bude v České republice kontrolovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případech porušení povinnosti bude moci uložit pokutu až do výše 20 000 000 EUR.

