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Změny v ochraně osobních údajů

Právo být zapomenut, 
přenositelnost a další 

rozšíření práv osob

Rozšíření povinností 
zpracovatele osobních 

údajů

Povinnost vedení 
interních záznamů o 

činnostech zpracování

Ohlášení porušení 
zabezpečení osobních 

údajů dozorovému 
úřadu

Posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů 

při vysokém riziku

Celoevropská 
působnost, evropský 

sbor pro ochranu 
osobních údajů (EU)

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů

Vydávání osvědčení, 
kodexy chování a 

podniková pravidla

GDPR

Zpracování osobních údajů 
se nemusí registrovat



Obsah dokumentace

• Katalog (registr) zpracování

• Analýza rizik / DPIA

• Posouzení vlivu – DPIA

• Balanční testy proporcionality

• Registr zpracovatelů

• Zpracovatelské smlouvy

• Retenční politika

• Bezpečnostní politika

• Popis pracovního místa Pověřence

• Jmenování Pověřence

• Interní směrnice o ochraně osobních údajů



Obsah dokumentace

• Registr vstupů osobních údajů včetně formulářů

• Účely jednotlivých databází

• Přehled všech evidencí obsahujících osobní údaje

• Vzorek 20 náhodně vybraných subjektů údajů

• Popis způsobu likvidace osobních údajů

• Způsob zajištění aktualizace

• Přehled třetích osob zpracovávajících osobní údaje

• Záznamy o tom, kdo, kdy a co dělal s osobními údaji

• Identifikace zaměstnanců / osob majících přístup k OÚ

• Přehled nápravných opatření



Srovnávací analýza stavu

Cílem prověření stavu je:

• Zjistit jaké nároky na mne GDPR klade

• Identifikovat zpracování osobních údajů

• Provést posouzení rizik pro práva a svobody subjektu údajů 

• Jakým způsobem musím doplnit procesy ke zpracování a ochraně 
osobních údajů včetně procesů posouzení vlivu a ohlašování 
porušení zabezpečení

• Jak upravit souhlasy a oznámení předávané subjektu údajů

• Jakou vést dokumentaci

• Jak zavést roli Pověřence pro ochranu osobních údajů a další role 
potřebné (využití stávajících pro zajištění zpracování a ochrany 
osobních údajů 

• Zda bude využito kodexů chování nebo bude absolvován proces 
získání osvědčení



Identifikace zpracování



Katalog zpracování



Analýza DPIA



Analýza rizik zpracování osobních údajů

Posouzení rizik, či jak GDPR definuje „vyhodnocení hrozeb 

pro práva a svobody fyzických osob“ je možné provést 

v následujících krocích:

• Určení kritérií analýzy a respondentů 

• Návrh a schválení metodiky analýzy rizik

• Identifikace a ohodnocení jednotlivých zpracování

• Identifikace hrozeb 

• Vyhodnocení rizik zpracování osobních údajů

• Zpracování, projednání a schválení zprávy o posouzení 

rizik spojených s jednotlivými zpracováními osobních údajů 



Analýza rizik – varianta 1



Identifikace aplikací a opatření



Analýza rizik – aplikace



Analýza rizik - opatření



Analýza rizik – dopady na SÚ



Analýza rizik – výsledek



Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů

Obsahem posouzení musí být:

• Popis zamýšlených operací, účelů zpracování a oprávněných 

zájmů správce

• Zhodnocení nezbytnosti a proporcionality operací ve vztahu k 

účelům

• Zhodnocení rizika právům a svobodám jednotlivců

• Popis zamýšlených opatření ke zmírnění rizika, včetně 

bezpečnostních opatření a mechanismů

Pokud riziko zůstává vysoké navzdory přijatým opatřením, 
je třeba předchozí konzultace s dozorovým orgánem



Registr DPIA



Balanční test proporcionality



Zpracovatelé



Retenční politika



Pověřenec  - DPO

• Jmenování

• Oznámit úřadu a veřejnosti

• Stanovit kompetence a úkoly

– Monitorování souladu s legislativou

– Realizace úkolů spojených s prováděním posouzení vlivu

– Spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ) 

– Prosazovat přístup založený na riziku

– Zdokumentovat a dále udržovat přehledy operací zpracování 

– Informovat a radit všem zaměstnancům 

– Spolupracovat při vytvoření systému ochrany OÚ

– Zajistit možnost školení a povědomí 

– Sledovat dodržování zásad 



Registr vstupů osobních údajů



Záznamy o zpracování



Další dokumentace

• Účely jednotlivých databází

• Přehled všech evidencí obsahujících osobní údaje

• Vzorek 20 náhodně vybraných subjektů údajů

• Popis způsobu likvidace osobních údajů

• Způsob zajištění aktualizace

• Přehled třetích osob zpracovávajících osobní údaje

• Záznamy o tom, kdo, kdy a co dělal s osobními údaji

• Identifikace zaměstnanců / osob majících přístup k OÚ

• Přehled nápravných opatření



GDPR dokumentace



Implementace požadavků GDPR

Implementace probíhá v závislosti na upřesnění z předešlých analýz

Typově se jedná o:

• Realizace návrhu úpravy/vytvoření procesů na manipulaci a 

ochranu osobních údajů včetně jejich zdokumentování

• Spolupráce při úpravě bezpečnostní architektury IS zpracovávající 

osobní údaje

• Podpora nebo implementace nástrojů k naplnění požadavků 

GDPR

• Spolupráce při přípravě pověřence pro ochranu osobních údajů

• Spolupráce při provedení posouzení vlivu zamýšlených operací 

zpracování na ochranu osobních údajů

• Příprava na vydání osvědčení o ochraně osobních údajů bude-li 

požadováno



Na co dále nezapomenout

• Určení účelů a titulů zpracování

• Určení podmínek zpracování
Identifikace zpracování

• Vymezit činnosti, nasmlouvat jeho činnost

• Vhodné hned po srovnávací analýze
Pověřenec

• Úprava klientských smluv, zapracování povinných 
informací a úprava případného souhlasu

Úprava klientských smluv a 
způsobu informování

• Vymezení nových povinností Správce – Zpracovatel a 
úprava smluv

Zpracovatelské smlouvy

• Příprava procesu (včetně zdokumentování) pro 
zpracování posouzení a hlášení

Posouzení vlivu a systém 
hlášení 

• Zdokumentování přijatých technických a organizačních 
opatření včetně testů a hodnocení

Vedení záznamů o 
zpracování

… je nutné zavedení komplexního systému ochrany a práce 

s osobními údaji, který je doložitelný



Děkuji za pozornost

www.acresia.com

info@acresia.com

www.acresia.com


