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Úvod
Na nové pravidlá ochrany osobných údajov by ste sa mali pripraviť aj vy. Týkajú
sa totiž každého, kto pracuje s osobnými údajmi svojich zamestnancov,
zákazníkov alebo iných osôb. Do 25. mája 2018 ste povinný zaviesť vo vašej
firme alebo organizácii rôzne technické a organizačné opatrenia a
vypracovať novú bezpečnostnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov.
Pokiaľ si povinnosti vyplývajúce z novej právnej úpravy – Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov (pozn.: po ang. General Data Protection
Regulation, skr.: „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
nesplníte, môžete dostať pokutu až do výšky 20 mil. eur alebo 4 % z
celosvetového obratu.
GDPR zvládnete sami za 5 dní
GDPR v praxi je unikátna praktická príručka, ktorá vás krok po kroku prevedie
celým procesom zavedenia GDPR do praxe. Na desiatkách príkladov sa
dozviete, aké povinnosti vám vznikajú a ako sa na ne pripraviť. Za použitia
vzorov vykonáte audit spracúvania osobných údajov vo vašej firma či
organizácii, aplikujete nové pravidlá o ochrane osobných údajov a vypracujete
potrebnú dokumentáciu. Vzory sa dajú tak ľahko prispôsobiť, že väčšina našich
zákazníkov to stihla za 5 dní.

Objednajte si knihu s CD do
30.4.2018 za akciovú cenu a začnite
s prípravou na nové pravidlá
ochrany osobných údajov už teraz.
Objednávku vytvoríte cez online
formulár na www.gdprvpraxi.sk

Bežná cena: 299 eur
Akciová cena: 229 eur

Ešte nie ste rozhodnutý?
Prečítajte si tento eBook zdarma a zistite, či sa GDPR týka aj vás.
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Koho sa týka GDPR?
Dňa 25. mája 2018 nahradí teraz platný zákon o ochrane osobných údajov a
smernicu EÚ nová právna úprava – GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Novými pravidlami o ochrane osobných údajov sa budú
musieť riadiť nielen tí, čo doteraz, ale aj ďalšie subjekty, o ktorých to určuje
GDPR.
GDPR sa týka každého, kto pracuje s osobnými údajmi. Môže pritom ísť o
osobné údaje vašich zamestnancov, zákazníkov, klientov alebo osoby, ktorým
zasielate newsletter. Aj keď evidujete len ich meno, priezvisko a email, ste
povinný splniť podmienky, ktoré vám GDPR ukladá. Nezáleží pri tom ani na
tom, ako ich údaje spracúvate, či elektronicky alebo v listinnej forme, dôležité je,
že sú súčasťou usporiadaného systému.
Príklad: Detský lekár má v ambulancii umiestnenú uzamykateľnú kartotéku s
lekárskymi spismi detí, ktoré sú usporiadané podľa abecedy. Tento lekár musí v
ambulancii zaviesť opatrenia na zavedenie bezpečnosti údajov pacientov a
vypracovať potrebnú dokumentáciu.
Príklad: Majiteľ eshopu spracúva osobné údaje svojich zákazníkov a osôb,
ktoré sa prihlásili na odber newslettera. Do 25. mája musí upraviť eshop tak,
aby spĺňal podmienky GDPR a vypracovať potrebnú bezpečnostnú
dokumentáciu.
GDPR sa vás týka, ak máte sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenska
alebo iného členského štátu EÚ, a to aj keď samotné spracúvanie údajov
vykonávate mimo EÚ. Novými pravidlami o ochrane osobných údajov sa majú
riadiť aj všetky firmy a organizácie, ktoré síce nesídlia na území EÚ, avšak
spracúvajú osobné údaje osôb, ktorí sa nachádzajú na území EÚ, pričom
spracúvanie osobných údajov súvisí buď s ponukou tovarov alebo služieb týmto
osobám, alebo so sledovaním ich správania.
Príklad: Firma so sídlom na Slovensku vyrába športovú obuv. Spracúva
osobné údaje svojich zamestnancov, zákazníkov a osôb, ktoré sa prihlásili na
odber reklamných mailov. Táto firma sa riadi GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Príklad: Firma so sídlom v USA prevádzkuje internetový obchod s detským
oblečením. Prostredníctvom platenej reklamy na Google a Facebooku smeruje
svoju obchodnú činnosť na osoby žijúce na Slovensku. S cieľom predať tovar
spracúva ich osobné údaje. Napriek tomu, že firma nemá sídlo na území EÚ,
musí sa riadiť GDPR.
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Nastala nejaká zmena?
Nová právna úprava rozširuje okruh osôb, na ktoré sa vzťahujú pravidlá ochrany
osobných údajov. Zatiaľ čo doteraz sa týkali len subjektov usadených v EÚ,
GDPR sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré nie sú usadené v EÚ, ale spracúvajú
osobné údaje osôb nachádzajúcich sa v EÚ v súvislosti s ponukou ich tovarov
alebo služieb alebo so sledovaním ich správania.
GDPR zasiahne teda nielen európske firmy, ale aj firmy mimo EÚ.

Aké pojmy musíte poznať?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o fyzickej osobe, na základe ktorých ju
možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Okrem klasických údajov ako
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo či email, pribudli aj
ďalšie údaje, a to lokalizačné údaje a online identifikátory. Po novom tam
zaraďujeme aj napríklad IP adresu, cookies a údaje z GPS.
Od týchto tzv. „bežných“ osobných údajov je potrebné odlíšiť tzv. „citlivé“
osobné údaje. Za citlivé osobné údaje sa považujú osobitné kategórie osobných
údajov. Sú nimi údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v
odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce
sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie
fyzickej osoby.
Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi
alebo súbormi osobných údajov. Je to akákoľvek činnosť vykonávaná s
osobnými údajmi. napr. ich získavanie, uchovávanie a poskytovanie.
Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
Prevádzkovateľ je akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť,
ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov a určí
prostriedky, akými sa tieto osobné údaje budú spracúvať. Činnosť
prevádzkovateľa súvisiaca so spracúvaním osobných údajov je realizovaná za
určitým účelom, teda má konkrétny cieľ, napr. prevádzkovanie internetovej
stránky s cieľom získavať údaje o návštevníkoch, realizovanie činnosti
realitného makléra a iné.
Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa. Ten ju poveril, aby pre neho spracúvala osobné údaje na
určený účel.Sprostredkovateľom je aj vaša účtovníčka, ktorá vám vedie
účtovníctvo.
GDPR zavádza niektoré nové pojmy, ktoré doterajšia právna úprava nepoznala.
Medzi ne patrí obmedzenie spracúvania,profilovanie, pseudonymizácia.
Vysvetlenie a praktické príklady k týmto pojmom nájdete v knihe GDPR v praxi,
ktorú si môžete objednať na webe www.gdprvpraxi.sk.
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Akými zásadami sa musíte riadit?
Pri práci s osobnými údajmi musíte dodržiavať základné zásady ochrany
osobných údajov. GDPR priamo stanovuje, že osobné údaje máte spracúvať
len podľa týchto zásad:
zásada zákonnosti;
zásada obmedzenia účelu;
zásada minimalizácie údajov;
zásada správnosti;
zásada minimalizácie uchovávania;
zásada integrity a dôvernosti;
zásada zodpovednosti.
Ich dodržiavanie je také dôležité, že s porušením základných zásad alebo s ich
nesprávnou aplikáciou sa spája najvyššia pokuta až 20 mil. € alebo 4%
celosvetového ročného obratu. Špecifikáciu jednotlivých zásad a praktické
príklady k nim nájdete v knihe GDPR v praxi, ktorú si môžete objednať na
webe www.gdprvpraxi.sk.
Tip: Podľa zásady minimalizácie údajov máte spracúvať len tie osobné údaje,
ktoré nevyhnutne potrebujete na naplnenie vymedzeného účelu.
Príklad: Majiteľ eshopu s topánkami žiada od kupujúcich aj dátum narodenia.
Tento údaj však nevyhnutne nepotrebuje na to, aby vybavil objednávku, preto
jeho spracúvanie môže byť nezákonné.
Tip: Podľa zásady minimalizácie uchovávanie máte osobné údaje uchovávať
len po nevyhnutnú dobu a po jej uplynutí ich zlikvidovať. Pokiaľ napríklad
vyššie spomínaný majiteľ eshopu uchováva v administrácii web stránky
objednávky po neobmedzenú dobu a vôbec ich nevymazáva, môže konať v
rozpore so zásadou minimalizácie uchovávania.
Ako dlho máte uchovávať jednotlivé doklady, napríklad účtové doklady,
dokumenty zamestnancov alebo kúpne zmluvy, nájdete vo vzore Smernice
ochrany osobných údajov, ktorý nájdete na CD priloženom ku knihe GDPR v
praxi.
zákonnosť

www.gdprvpraxi.sk
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Kedy môžete údaje spracúvať?
Osobné údaje môžete spracúvať len na základe niektorého zo
zákonných dôvodov. Tieto dôvody určujúce kedy môžete spracúvať osobné
údaje, sú presne stanovené v GDPR. Dôvod predpokladaný zákonom sa
označuje ako právny základ, príp. právny titul.
Vo všeobecnosti môžete osobné údaje spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby
alebo s jej predchádzajúcim súhlasom. Prednostne by ste mali osobné údaje
spracúvať bez súhlasu, na základe niektorého z nižšie uvedených právnych
titulov. Pokiaľ nie je možné spracúvať osobné údaje bez súhlasu, môžete
osobné údaje spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby.
Bez toho, aby ste mali na to súhlas od dotknutej osoby, môžete spracúvať
osobné údaje na základe niektorého z týchto právnych titulov:
plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých
záujmov dotknutej osoby alebo tretej osoby, plnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Príklad plnenia zmluvy: Developer postavil obytný dom. Jednotlivé byty
predáva fyzickým osobám na základe kúpnej zmluvy. S cieľom uzatvoriť a plniť
zmluvu spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu nevyhnutnom na
naplnenie tohto účelu.
Príklad zákonnej povinnosti: Advokát má pri zápise do registra partnerov
verejného sektora povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod. Za
týmto účelom môže spracúvať jeho osobné údaje potrebné na identifikáciu. Ak
by však spracúval aj ďalšie osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na jeho
identifikáciu, napr. rodné číslo, konal by v rozpore s nariadením. Spracúvať
ďalšie osobné údaje môže iba na inom právnom základe.
Príklad životne dôležitých záujmov: Nemocnica prijme pacienta v
bezvedomí. Na to, aby zistila potrebné informácie o jeho zdravotnom stave,
spracúva jeho osobné údaje získavané z dokladov, ktoré má pri sebe.
Príklad verejného záujmu: Príslušník policajného zboru spracúva osobné
údaje s cieľom plniť si svoje povinnosti, napr. zhromažďuje údaje o mene,
priezvisku, adrese pobytu, aby mohol vystaviť pokutový blok.
Príklad oprávneného záujmu: Poisťovňa uzatvorila poistnú zmluvu s
dotknutou osobou, predmetom ktorej je zákonné poistenie na motorové
vozidlo. Pred uplynutím doby trvania zmluvy oznámi poisťovňa možnosť
uzatvorenia novej zmluvy so zľavou. Na spracúvanie osobných údajov za
týmto účelom by poisťovňa nepotrebovala súhlas.
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Ak máte kamerový systém, ktorým snímate verejne prístupné priestory, napríklad
okolie budovy, spracúvate osobné údaje osôb zachytených na zázname z kamier
na právnom základe - oprávnený záujem. Z toho vám plynie povinnosť vypracovať
posúdenie, či je spracúvanie v súlade s GDPR. Na tento účel môžete použiť vzor
Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý nájdete na CD
priloženom ku knihe GDPR v praxi.
Ukážka vzoru:

Pokiaľ nemôžete spracúvať osobné údaje bez súhlasu, potrebujete súhlas od
dotknutej osoby. Súhlas by mal pritom byť až poslednou možnosťou.
Podmienky spracúvania osobných údajov na základe súhlasu sa sprísňujú. Súhlas
musí byť slobodný, konkrétny, informovaný, jednoznačný, preukázateľný.
Praktické tipy a vzory znenia súhlasu na rôzne účely nájdete na CD priloženom ku
knihe GDPR v praxi.
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Tip: Predtým, ako požiadate o súhlas, musíte dotknutej osobe poskytnúť
všetky zákonom stanovené informácie. Tieto informácie, ktoré môžete zverejniť na
web alebo dať zákazníkom či zamestnancom, nájdete na CD priloženom ku knihe
GDPR v praxi.
Ukážka vzoru:

Odvolanie súhlasu
Každý, kto udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov, má právo
kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Zásadnou zmenou pri odvolaní súhlasu je
podmienka, podľa ktorej musí byť odvolanie súhlasu také jednoduché ako jeho
poskytnutie. To v praxi znamená, že dotknutá osoba musí mať možnosť
odvolať súhlas tým istým, príp. podobne jednoduchým spôsobom, ako ho
poskytla. Použiť k tomu môžete vzor Odvolanie súhlasu, ktorý nájdete na CD
priloženom ku knihe GDPR v praxi.

Aké práva majú dotknuté osoby?
Zásadnou zmenou v pravidlách ochrany osobných údajov, ktorá sa dotkne
každého z vás, je rozšírenie práv dotknutých osôb. Od mája 2018 môžu osoby,
ktorých údaje spracúvate, vás požiadať o:
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prístup k údajom,
opravu údajov
vymazanie,
obmedzenie spracúvania,
prenos údajov,
a tiež môžu namietať spracúvanie ich údajov alebo odmietnuť automatizované
individuálne rozhodovanie a profilovanie.
V závislosti od toho, koho osobné údaje spracúvate a akým spôsobom, musíte
vytvoriť vhodný systém, prostredníctvom ktorého budú môcť dotknuté osoby
uplatňovať svoje práva. Po tom, ako vám príde žiadosť od dotknutej osoby, je
potrebné posúdiť, či predmetná požiadavka je oprávnená. Každú žiadosť ste
povinný vybaviť v zákonom stanovenej lehote. Na vytvorenie systému pre
podávanie a riešenie žiadostí dotknutých osôb môžete použiť celý rad vzorov,
ktoré sa nachádzajú na CD GDPR v praxi.
Tip: Osoby, ktorých údaje
spracúvate, majú právo na prístup
k údajov. To znamená, že majú
právo vedieť, aké ich údaje
spracúvate. Ako môžu využívať
právo na prístup? Môžete si zobrať
príklad zo spoločnosti Google.
Google zriadil link, na ktorom si
môžete stiahnuť osobné údaje,
ktoré spracúva.

Aké máte povinnosti?
Nové pravidlá o ochrane osobných údajov na jednej strane posilňujú práva
jednotlivcov, na druhej strane ukladajú organizáciám, ktoré spracúvajú osobné
údaje, celý rad povinností. Ich rozsah závisí od podmienok spracúvania
osobných údajov, preto na niekoho sa môže vzťahovať viac a na niekoho zas
menej povinností.
Aké povinnosti vám v súvislosti s tým vznikajú?
Proces spracúvania osobných údajov sa začína už pri prvom kontakte s
dotknutou osobou. Ešte pred tým, ako získate jej osobné údaje, máte
povinnosť poskytnúť jej všetky relevantné informácie a poučiť ju o právach.
Vzor informácií o ochrane osobných údajov a poučenie dotknutých osôb
nájdete v balíku vzorov GDPR v praxi.
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Získané osobné údaje spracúvate v samostatnom informačnom systéme na
niektorom z právnych základov spracúvania, napríklad na základe súhlasu
zákazníka. Súhlas musí spĺňať všetky podmienky stanovené v GDPR, aby bol platný.
Použiť môžete nami vytvorený vzor súhlasu nachádzajúci sa v balíku GDPR v praxi.
Pokiaľ takto získané osobné údaje spracúvate systematicky, vzniká vám povinnosť
viesť záznam o spracovateľských činnostiach. Vychádzať môžete z nášho vzoru
záznamu.
Prácou s osobnými údajmi môžete poveriť váš personál. Musíte však zabezpečiť, aby
poverená osoba konala na základe vašich pokynov a v súlade s nimi. Ďalej ju musíte
zaviazať mlčanlivosťou a poučiť o spracúvaní osobných údajov vo vašej organizácii.
Všetky potrebné vzory vzťahujúce sa na vašich zamestnancov vám poskytneme.
Niekedy je jednoduchšie služby outsorcovať, t. j. poveriť inú firmu na realizovanie
vybraných služieb. Môžete poveriť účtovníka, aby vám viedol účtovníctvo alebo
reklamnú agentúru, aby za vás realizovala marketingové aktivity. Dodávateľ služieb,
ktorý pracuje s osobnými údajmi vašej firmy, je v pozícii sprostredkovateľa. Je
potrebné s ním podpísať zmluvu obsahujúcu všetky náležitosti, ktoré ukladá GDPR.
Použiť môžete náš vzor Zmluvy o spracúvaní osobných údajov.
Ukážka vzoru:

Ste orgán verejnej moci? Alebo sledujete online správanie ľudí vo veľkom
rozsahu? Potom vám vzniká povinnosť vymenovať zodpovednú osobu. Táto
bude dohliadať nad celým procesom spracúvania osobných údajov vo vašej
organizácii a bude kontaktnou osobou nielen pre dotknuté osoby, ale aj pre Úrad
na ochranu osobných údajov. Kto môže byť zodpovednou osobou a aké sú jej
povinnosti sa dozviete v praktickej príručke GDPR v praxi.
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V osobitných prípadoch vám môže vzniknúť aj povinnosť vykonať posúdenie vplyvu
na ochranu údajov, či dokonca konzultovať s Úradom na ochranu osobných
údajov riziká, ktoré vaše spracúvanie predstavuje na právach dotknutých osôb.
Jednou z najdôležitejších povinností, ktorá trvá počas celej doby spracúvania
osobných údajov, je povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov. Za týmto
účelom musíte prijať vhodné technické a organizačné opatrenia. Nariadenie priamo
určuje, aké opatrenia by ste mali prijať, avšak posúdiť ich vhodnosť a potrebu je na
vás. Preferované je najmä šifrovanie údajov a pseudonymizácia. Prijatie
bezpečnostných opatrení následne riadne zdokumentujte.
Pokiaľ by došlo k narušeniu bezpečnosti, napríklad k strate notebooku alebo
neoprávneného vniknutia do systému, musia byť zariadenia zabezpečené tak, aby
nedošlo k majetkovým alebo nemajetkovým škodám pre práva fyzických osôb. Pre
tento prípad je potrebné vytvoriť vhodný systém obnovenia dát.
Proces spracúvania sa končí dosiahnutím účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané.
Ak nie je potrebné uchovať osobné údaje na iný účel alebo z iných dôvodov, osobné
údaje zlikvidujete. Likvidácia sa vykonáva vymazaním údajov zo všetkých systémov
a skartovaním listinných dokumentov.
Týkajú sa vás všetky tieto povinnosti? A ako ich máte splniť? Podrobný popis
jednotlivých povinností, spôsob ich zavedenia do praxe a potrebné vzory obsahuje
praktická príručka GDPR v praxi.

dokumenty
technické zmeny
organizačné zmeny
posúdenie súladu s GDPR
audit
www.gdprvpraxi.sk
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Ako zaistiť bezpečnosť?
GDPR vám ukladá, aby ste prijali primerané technické a organizačné opatrenia
s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti údajov, ktorá zodpovedá riziku hroziacemu
na právach a slobodách fyzických osôb.
Pokiaľ sa rozhodujete, ktoré bezpečnostné opatrenia je potrebné prijať vo vašej
firme, zoberte do úvahy najmä podmienky spracúvania údajov, aké riziko toto
spracúvanie predstavuje pre dotknuté osoby, aké náklady sú vzhľadom na
podmienky spracúvania a činnosť firmy primerané a najnovšie poznatky v
oblasti bezpečnosti. Keďže v každej firme či organizácii sú podmienky
spracúvania osobných údajov rozdielne, bude sa líšiť aj rozsah a podstata
bezpečnostných opatrení. V malej miestnej firme, ktorá spracúva osobné údaje
svojich zamestnancov a zákazníkov na jednom pracovnom počítači, bude stačiť
menšie zabezpečenie ako v nadnárodnej firme, ktorá spracúva citlivé osobné
údaje vo veľkom rozsahu v cloudovom riešení.
Aké bezpečnostné opatrenia máte prijať?
Zatiaľ čo podľa teraz platnej právnej úpravy je výber bezpečnostných opatrení
ponechaný úplne na vôli prevádzkovateľa, GDPR priamo stanovuje, ktoré
bezpečnostné opatrenia by mali byť prijaté. Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú
aj:
pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť
systémov spracúvania a služieb;
schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v
prípade fyzického alebo technického incidentu;
proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti
technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
Toto sú podľa GDPR bezpečnostné opatrenia, ktoré by ste mali mať. Na jednej
strane nie všetky opatrenia sú povinné a na druhej strane nemusí byť ani prijatie
všetkých opatrení dostačujúce. Je potrebné, aby ste vzhľadom na podmienky
spracúvania osobných údajov vo vašom podniku posúdili, ktoré bezpečnostné
opatrenia sú vhodné. Pokiaľ niektoré z navrhovaných opatrení nepovažujete za
potrebné, odporúčame v rámci zásady preukazovania v súlade s GDPR
zdokumentovať dôvody. Použiť môžete vzorový dokument nachádzajúci sa na
CD so vzormi GDPR v praxi.

www.gdprvpraxi.sk

12

Narušenie bezpečnosti
Z vlastných skúsenosti asi viete, že aj napriek dostatočnému zabezpečeniu dát,
môže z času na čas dôjsť k incidentu. Bezpečnostný incident môže byť
spôsobený vplyvom z vonku, napríklad útokom hackera, krádežou spisových
materiálov alebo vplyvom z vnútra, napríklad zo strany zamestnancov.
Narušenie bezpečnosti je situácia, s ktorou musí každý počítať. Je preto
potrebné vytvoriť systém riešenia bezpečnostného incidentu, ktorý spočíva v
minimalizácii škôd, oznámení incidentu ohrozeným osobám a vo vykonaní
nápravy. Tento systém by mal byť podrobne zdokumentovaný, aby vaši
zamestnanci vedeli, ako postupovať a úrad mohol skontrolovať súlad riešenia
bezpečnostného incidentu s GDPR.
Narušenie bezpečnosti nemôžete brať na ľahkú váhu. Každé jedno je potrebné
dôkladne preskúmať a prijať opatrenia na zamedzenie vzniku bezpečnostného
incidentu do budúcnosti. V niektorých prípadoch je potrebné narušenie
bezpečnosti oznámiť na úrad a dotknutým osobám. Kedy a ako to urobiť si
prečítate v príručke GDPR v praxi. Nájdete tu aj vzor oznámenia
bezpečnostného incidentu na úrad a dotknutej osobe.
Ukážka vzoru:

www.gdprvpraxi.sk
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Ako máte postupovať?
Aj keď sa vám môže zdať proces zavedenia GDPR do praxe komplikovaný a
zdĺhavý, s príručkou a kompletnými vzormi to zvládnete sami za 5 dní.
K tomu, aby ste zistili podmienky spracúvania osobných údajov vo vašej firme či
organizácii, je najprv potrebné vykonať audit. V audite by ste sa mali sústrediť
najmä na tieto oblasti:
na aký účel spracúvate osobné údaje;
koho osobné údaje spracúvate;
aké osobné údaje spracúvate;
ako dlho osobné údaje uchovávate;
komu osobné údaje poskytujete;
kto má prístup k osobným údajom;
akými prostriedkami spracúvate osobné údaje;
ako sú zabezpečené jednotlivé prostriedky na spracúvanie osobných údajov;
aké bezpečnostné opatrenia ste prijali;
ako riešite prípadný bezpečnostný incident.
Audit spracúvania osobných údajov by mal odhaliť podmienky spracúvania
osobných údajov v podniku a ich tok do vášho podniku a z vášho podniku.
Vykonanie auditu si vyžaduje značné vedomosti nie len v oblasti bezpečnosti
ale aj práva. Preto je na túto úlohu potrebné poveriť osobu, ktorá spĺňa
potrebné kritéria, Môže to byť niektorý z vašich zamestnancov alebo aj externá
osoba, ako napríklad advokátska kancelária Lanikova Group, s.r.o.
Ak ste sa rozhodli poveriť niektorého zo zamestnancov, použiť môžete vzor
Poverenie na vykonanie auditu, ktorý sa nachádza v balíku vzorových
dokumentov GDPR v praxi.
Pri realizovaní auditu postupujte podľa checklistu. Následne zistené skutočnosti
zapracujte do vzoru Audit spracúvania osobných údajov.
Stav spracúvania osobných údajov, ktorý ste zistili v priebehu auditu musíte
porovnať s pravidlami ochrany osobných údajov uvedenými v GDPR a zákone o
ochrane osobných údajov. V rámci posúdenia zistíte, v akom rozsahu
spracúvate osobné údaje v súlade s GDPR a čo je potrebné zmeniť. Na tento
účel môžete použiť vzor Posúdenie súladu spracúvania osobných údajov s
GDPR, ktorý tiež nájdete v balíku vzorových dokumentov GDPR v praxi.
Keďže podmienky spracúvania osobných údajov sa novou právnou úpravou
podstatne zmenili, určite každý z vás bude potrebovať vykonať nejaké zmeny.

www.gdprvpraxi.sk
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Tieto sa najčastejšie týkajú organizačných a technických opatrení. Napríklad
mnohé firmy budú musieť vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého budú môcť
dotknuté osoby uplatňovať svoje práva a prijať smernicu na vybavovanie
žiadostí dotknutých osôb. Taktiež bude potrebné prijať nové bezpečnostné
opatrenia ako napríklad šifrovanie alebo pseudonymizáciu. Jednotlivé kroky
potrebné na zosúladenie spracúvania osobných údajov s GDPR odporúčame
zapracovať do samostatného dokumentu. Použiť môžete vzor Usmernenie k
zosúladeniu spracúvania osobných údajov s GDPR.
Potom ako ste zistili, čo je potrebné zmeniť k tomu, aby ste spracúvali osobné
údaje v súlade s GDPR, musíte jednotlivé nedostatky odstraňovať. Zamerať by
ste sa pritom mali najmä na tieto oblasti:
poskytovanie informácii v súlade s GDPR
kontrola právnych základov pre spracúvanie osobných údajov;
posúdenie spracúvania údajov na základe súhlasu;
kontrola existujúcich zmlúv a ich zosúladenie s GDPR
poučenie zamestnancov a zaviazanie ich mlčanlivosťou;
posúdenie zmlúv so sprostredkovateľmi;
posúdenie nutnosti určiť zodpovednú osobu;
vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach;
posúdenie nutnosti a vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu údajov;
vytvorenie systému pre podávanie a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb;
prijatie vhodných bezpečnostných opatrení;
vytvorenie systému pre riešenie bezpečnostného incidentu;
vytvorenie systému pre obnovenie dát v prípade bezpečnostného incidentu.

www.gdprvpraxi.sk
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GDPR zvládnete sami za 5 dní
Väčšina našich zákazníkov zvládla
zavedenie GDPR do praxe za pomoci tejto
knihy so vzormi za 5 dní.Pridajte sa k ním
a objednajte si GDPR v praxi do
30.4.2018 za akciovú cenu.

Objednať

Ak sa rozhodnete prenechať komplexné riešenie problematiky GDPR vo vašej
firme alebo organizácii odborníkom, sme pripravení zaviesť vám pravidlá ochrany
osobných údajov do praxe a vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu.
Kontaktujte nás na tel. č. 0948/264 244 alebo mailom na info@lanikovagroup.sk a
zodpovieme vám na všetky otázky.

www.gdprvpraxi.sk
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