UMÍTE SPRÁVNĚ NAKLÁDAT
S OSOBNÍMI ÚDAJI?

POMŮŽEME VÁM SNÍŽIT RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ ČI
NEDODRŽENÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
Vyzkoušejte si, zda umíte Vy i Vaši zaměstnanci správně
zodpovědět následující otázky:


V roce 2016 EU přijala nové Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů - GDPR). Víte, jaké nové povinnosti a změny proti předchozí
legislativě toto Nařízení přináší správcům, zpracovatelům a subjektům údajů?



Pokud zpracováváte osobní údaje dětí, jaké povinnosti vám Nařízení ukládá?



Co je potřeba udělat pro to, aby shromažďování osobních údajů mělo legitimní
základ, ačkoliv není stanoven zvláštním zákonem?



Jak stanovit účel zpracování a zajistit, aby rozsah shromážděných dat odpovídal
účelu a nebyl považován za nepřiměřený?



Nařízení dává jednotlivcům řadu práv, která mohou vůči správcům a zpracovatelům
uplatňovat. Znáte nová práva subjektů údajů a máte představu, jak je budete
zajišťovat ve vašem zpracování?



Je-li pro shromažďování údajů nutný souhlas dotčených osob, co je potřeba zajistit
a čeho se naopak vyvarovat, aby souhlas byl platný?



Víte, že subjekt údajů má právo, aby nebyl předmětem žádného rozhodnutí, včetně
profilování, které má pro něj právní účinky a vychází výlučně z automatizovaného
zpracování?



Víte, co je požadavek „ochrana údajů již od návrhu“ a jak jej realizovat ve vaší
instituci?



Za jakých okolností musí správce před zpracováním provést posouzení jeho vlivu
na ochranu osobních údajů?



Víte, že správce má nově povinnost ohlašovat dozorovému orgánu (ÚOOÚ)
případy porušení zabezpečení osobních údajů a někdy také přímo subjektům údajů?



Pokud zpracováváte citlivé údaje nebo jste veřejnou institucí nebo pracujete
s obsáhlými soubory osobních údajů, budete muset jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů v organizaci. Víte, jaké je jeho postavení a jeho úkoly?



Kdy je údaje nutno zlikvidovat a co je třeba splnit, aby mohly být uchovány
na paměťových nosičích déle?
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Víte, že dozorový orgán – Úřad pro
ochranu osobních údajů – může
za porušení zákona č. 101/2000 Sb.,
udělit sankci až do výše 20 milionů
korun?
Víte, že po nabytí účinnosti Nařízení
EU 2016/679 může sankce za jeho
porušení dosáhnout až 20 milionů
EUR?



Za jakých podmínek je možno zpracovávat citlivé osobní údaje?



Jak použít osobní údaje a výsledky jejich zpracování pro marketing a zasílání
obchodních sdělení?



Víte jaká technická, organizační či jiná opatření je nutno přijmout pro ochranu
a zabezpečení údajů?



Víte jak správně údaje anonymizovat a co je pseudonymizace?



Jaké povinnosti musí dodržovat zaměstnanci správce nebo zpracovatele?



Nařízení stanovuje účinné a odrazující sankce za jeho porušení – do výše
20 milionů EUR nebo do výše 4% celkového ročního obratu správce. Udělali
jste vše pro to, abyste se případným sankcím vyhnuli?

Pokud jste si správně odpověděli na všechny otázky, gratulujeme
Vám. Pokud ne, využijte našich služeb.
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NAŠE SLUŽBY

ŠKOLENÍ
 Proškolíme Vaše zaměstnance v oblasti ochrany osobních
údajů a objasníme jim povinnosti správce osobních údajů
a práva subjektu údajů, vyplývající z platné legislativy,
především z Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů - GDPR).
 Připravíme přímo na míru praktické příklady použitelné ve
Vaší organizaci.
 Dle dohody s Vámi se zaměříme buď na všechny Vaše
zaměstnance, nebo pouze na vybrané specialisty.
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 Seznámíme posluchače s příklady porušení správných zásad
zpracování osobních údajů (včetně příkladů rozhodnutí
Úřadu pro ochranu osobních údajů a také soudů).

POSOUZENÍ SOULADU S LEGISLATIVOU
Rychlý technologický rozvoj a
globalizace s sebou přinesly nové
výzvy pro oblast ochrany osobních
údajů. Rozsah shromažďování a
sdílení osobních údajů významně
narostl. Technologie umožňují jak
soukromým společnostem, tak
orgánům veřejné moci využívat při
provádění jejich činností osobní
údaje v nebývalém rozsahu. Fyzické
osoby stále častěji své osobní údaje
zveřejňují, a to i v globálním měřítku.
Technologie změnily ekonomiku i
společenský život.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Divize CQK Consult společnosti CQK HOLDING a.s. provádí
posouzení souladu procesů zpracování a zabezpečení ochrany
osobních údajů s platnou legislativou, a to přímo ve Vaší
organizaci. Nabízíme Vám pomoc při zpracování analýzy včetně
popisu zjištění a návrhu akčních kroků a doporučení k odstranění
případných nedostatků.

VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ZÍSKÁTE
 Vzdělání, akreditované Ministerstvem vnitra ČR.
 Vzdělání, akreditované Českou asociací sester.
 Spolupráci s týmem kvalifikovaných odborníků s mnohaletými
zkušenostmi v této oblasti.

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