NAŘÍZENÍ EU 2016/679
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
– Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – bylo přijato v květnu 2016 a vstoupí v účinnost v květnu 2018.
Tato nová právní norma pro ochranu soukromí jednotlivců zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele, zvyšuje odpovědnost subjektů, které osobní
údaje zpracovávají, a také podstatně zvyšuje sankce,
které lze za nedodržení zásad Nařízení uložit.
S Nařízením EU 2016/679 by se správci, zpracovatelé
a další subjekty, které se na zpracování osobních údajů
podílejí, měli seznámit co nejdříve. Každá organizace by
měla provést analýzu dopadů tohoto Nařízení na dosavadní praxi při zpracování a ochraně osobních údajů. Při
této analýze je doporučeno zaměřit se na několik oblastí, v nichž je nutnost souladu s Nařízením zcela zásadní:

▪   Povědomí všech vedoucích pracovníků a zaměstnan-

ců organizace, kteří přicházejí do styku s osobními
údaji, o změnách a nových povinnostech, které Nařízení přináší a budou mít dopad na zpracování a ochranu
osobních údajů v organizaci;

▪   Revize všech datových souborů by měla prověřit pro-

cesy, rozsah a právní základ shromažďování, uchovávání a dalších zpracování osobních údajů, komu jsou
údaje poskytovány, případně s kým jsou sdíleny;

▪   Sdělení o ochraně soukromí je důležitou informací,
která by měla být poskytována subjektům údajů. Je nutno prověřit, zda tato sdělení jsou skutečně poskytována,
zda jsou obsahově dostatečná a v souladu s Nařízením;

▪   Práva jednotlivců jsou novou legislativou EU posílena
a povinností správce odpovědného za zpracování osobních údajů je upozornit subjekty údajů na rizika, pravidla, záruky a práva, která plynou ze zpracování údajů.
Správce by tedy měl prověřit, jak jsou práva fyzických
osob prováděna, jak je tyto osoby mohou vůči správci
uplatňovat a zda rozsah práv je v souladu s Nařízením;

▪   Žádost o přístup k údajům je důležitým prvkem rea-

lizace práva subjektu údajů, které mu umožňuje získat
přehled o obsahu, rozsahu či zákonnosti zpracování

údajů, které se jej týkají. Správce by měl prověřit, případně upravit, přijatá opatření pro uplatnění tohoto
práva subjektem údajů;

▪   Zákonnost zpracování osobních údajů je Nařízením
jasně formulována. Správce by měl prověřit a zdokumentovat legitimitu všech aktivit prováděných v souvislosti se zpracováním osobních údajů v organizaci;

▪   Souhlas subjektu údajů je u mnoha zpracování legitimním základem. Správce by měl všechna taková zpracování posoudit v souvislosti s požadavky Nařízení na vyjádření, odvolání či prokazování souhlasu subjektu údajů;

▪   Osobní údaje dětí mohou být zpracovávány pouze

v souladu s novými povinnostmi stanovenými Nařízením. Správce musí vypracovat mechanismy pro ověřování věku dítěte a pro získání souhlasu rodiče nebo
opatrovníka se shromažďováním a dalším zpracováním
takových údajů;

▪   Ohlašování případů porušení zabezpečení osob-

ních údajů je zcela novou povinností, kterou Nařízení
přináší. Velkým úkolem pro správce je připravit vhodné procedury pro zjišťování a vyšetřování porušení
zabezpečení údajů. Oznámit bezpečnostní incident
dozorovému orgánu (ÚOOÚ) musí správce do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl. V některých
případech musí správce bezpečnostní incident oznámit i subjektům údajů;

▪   Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jme-

nován, kromě veřejnoprávních institucí, také některými
správci a zpracovateli. Je nutno se s jeho postavením
a úkoly seznámit a posoudit jeho začlenění v organizaci;
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▪   Posuzování vlivu zpracování na ochranu údajů jsou

rovněž nové povinnosti uložené správcům a zpracovatelům, s nimiž je nutno se včas seznámit a přijmout potřebná opatření.

Každý subjekt, který zpracovává osobní údaje fyzických
osob, si musí být vědom, že za porušení zásad stanovených
Nařízením EU 2016/679 může být uložena pokuta do výše
20 milionů EUR.
Čas běží rychle – obezřetné organizace plánují a přemýšlejí o důsledcích nového nařízení již nyní!

Turning ideas
into success stories

O NÁS
CQK Consult je dynamicky se rozvíjející divizí v rámci společnosti CQK HOLDING a. s., která se zaměřuje na poskytování konzultačních služeb a poradenství jak pro soukromý, tak i pro veřejný sektor. Specializujeme se zejména
na oblast ochrany osobních údajů a financování z veřejných zdrojů. Naši experti se dlouhodobě pohybují v oblasti
poradenství a vzdělávání, spoluvytvářejí strategické a rozvojové dokumenty na úrovni regionů i celé České republiky,
podílejí se na řadě projektů v ČR i v zahraničí. Mezi naše
klienty patří orgány veřejné správy i významné soukromé
subjekty – reference viz www.cqkconsult.cz.

Odbornou garanci pro tuto oblast provádí pro naši společnost nezávislý konzultant RNDr. Karel Neuwirt, první předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a spoluautor zákona o ochraně osobních údajů, Komisař Rady Evropy pro
ochranu osobních údajů v letech 2006–2012, který dlouhodobě působil v zahraničí na projektech EU. Naši experti
v této oblasti mají průřezové zkušenosti zejména v oblasti
zdravotnictví a informačních technologií.

▪   Vycházíme z přání a potřeb našich klientů a ve snaze
uspokojit naše klienty využíváme všechny dostupné
zdroje, benchmarking a mezinárodní zkušenosti.

▪   Identifikujeme rizika, hrozby a problémy našich klientů,
snažíme se je pochopit, snížit či úplně eliminovat.

▪   Poskytujeme jak jednorázové konzultace ke specifickým problémům, tak i dlouhodobou spolupráci.

FINANCOVÁNÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

▪   Zpracujeme rozvojové a strategické dokumenty.
▪   Identifikujeme možné rozvojové směry/potenciální projektové záměry.

CO NABÍZÍME
Poskytujeme konzultační služby a poradenství zejména
v následujících oblastech:
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

▪   Posoudíme možnost financování projektových záměrů
z veřejných zdrojů.

▪   Připravíme projekt včetně veškeré související dokumentace i žádosti o dotaci.

▪   Pomůžeme Vám při realizaci projektů (včetně případného převzetí celého projektového řízení).

▪   Proškolíme vedoucí i řadové zaměstnance soukro-

▪   Zpracujeme dokumentaci i vyhodnocení programů/

▪

Posoudíme soulad stávajícího stavu zpracování osobních údajů s platnou legislativou, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

▪

Objasníme klientům povinnosti a práva, vyplývající ze
stávající legislativy a z nového Nařízení EU 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Garantem pro tuto oblast je Mgr. Marie Janečková, která
má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti v oblasti financování
rozvojových záměrů, které realizovala v soukromém i veřejném sektoru. Působila v projektových kancelářích MPSV
ČR a ČSSZ, kde měla zodpovědnost za zpracování a vedení mnoha projektů a strategií.

▪

Posoudíme interní dokumenty a metodiky v oblasti
ochrany osobních údajů, pomůžeme při jejich úpravách.

mých společností i veřejných orgánů.

Náš vzdělávací program v oblasti ochrany osobních údajů je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky
a Českou asociací sester. Mezi naše klienty patří řada českých i zahraničních společností, a rovněž veřejné instituce
(ministerstva, kraje, obce, poskytovatelé zdravotních služeb), viz reference na www.cqkconsult.cz. Naše společnost
je v České republice jednou z předních společností, která se
systematicky zabývá tématikou ochrany osobních údajů.

projektů realizovaných z veřejných zdrojů.

CO VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ZÍSKÁTE

KONTAKTUJTE NÁS
Máte-li zájem o další služby nebo informace, kontaktujte
nás, prosím:
e-mail: info@cqkconsult.cz
e-mail: laznicka@cqk.cz
tel.: +420 227 023 911
www.cqkconsult.cz
www.linkedin.com/company/cqk-consult

▪   Náš tým má bohaté zkušenosti s poradenstvím pro

soukromé i veřejné subjekty v mnoha oborech, orientujeme se i v oblasti zadávání veřejných zakázek.

▪   Spolupracujeme s mnoha významnými společnostmi
i jednotlivci, naší přidanou hodnotou jsou komplexní
služby.
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