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GDPR - 3 přístupy

● Problém ● Práce ● Příležitost



GDPR - 3 přístupy

● problém
● nic či formálně
● malým to prochází

● práce
● něco, klidně i drahé
● formální soulad / 

formální certifikace

● příležitost 
● zvýšení komfortu,
● kyb. bezpečnost
● plný soulad / cert



GDPR - vyžaduje

● katalogy údajů, zpracování, systémů a zpracovatelů
● analýza rizik (DPA netřeba u zpracování ze zákona)
● organizační a technická opatření
● pověřenec vlastní/společný (u ambulancí netřeba)
● smlouvy
● vnitřní směrnice a školení
● prohlášení pro subjekty
● GDPR proces (požadavky občanů)



GDPR = pořádek

● transparentnost
● co přesně
● aktualizace
● export

● bezpečnost
● autorizace
● autentifikace
● šifrování
● audit-trail

● sjednocení bází
poté

● pseudonymizace

● přehled
● metadata
● štítky
● příznaky



Novela 101 / Adaptační zákon ke GDPR
Návrh zákona o zpracování osobních údajů 

Vláda schválila 27.3.2018

1. čtení - 18. 4. 2018, zrychlené neprošlo - návrh 
zákona přikázán k projednání výborům

2. čtení - projednávání 28. 6. přerušeno; 
prošel obecnou rozpravou 18. 9.

G - Ústavně právní výbor vydal usnesení 1. 10. 

3. čtení - zahájeno 26.10., probíhá…

Hlavní upřesnění: omezení pokut pro samosprávu, podmínky novinářské a výzkumné práce, dozor,  
dítě od 13 let se schválením zák.zástupce, veřejné subjekty - také veřejná zdravotnická zařízení



Výklad sboru (dříve WP29) ke 3.zemím
2.6 Předání je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů 
subjektu údajů nebo jiných osob v případě, že subjekt údajů 
není fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj souhlas 

Výjimka podle čl. 49 odst. 1 prvního pododstavce písm. f) se 
přirozeně použije v případě, že jsou údaje předávány v případě 
naléhavých zdravotních důvodů a pokud se předpokládá, že je 
takové předání přímo nezbytné k poskytnutí zdravotní péče.
Musí být tedy například právně možné předat údaje (včetně 
určitých osobních údajů), jestliže je subjekt údajů nacházející se 
mimo EU v bezvědomí nebo potřebuje neodkladnou 
zdravotní péči a tyto údaje může poskytnout pouze vývozce 
údajů (např. jeho obvyklý lékař) usazený v členském státě EU. V 
takových případech zákon předpokládá, že bezprostřední 
riziko vážné újmy způsobené subjektu údajů převáží nad 
otázkou ochrany údajů.https://www.uoou.cz/schvalene-pokyny/d-28603



Vícevrstvý přístup
WP29 doporučuje, aby se v rámci prvního kontaktu se subjektem údajů obecně poskytovaly ty 
nejdůležitější informace: podrobnosti o účelech zpracování, totožnosti správce a popis práv subjektu 
údajů, a to společně s informacemi o nejvýznamnějších dopadech zpracování nebo o zpracování, které 
by subjekt údajů mohlo zaskočit.

Zbývající informace lze poskytnout i jiným způsobem, například zasláním kopie zásad o ochraně 
soukromí e-mailem anebo tak, že se subjektu údajů zašle odkaz.

„Pull“ oznámení usnadňují přístup k informacím za použití metod, jako je správa povolení, přehledy o 
ochraně soukromí a tutoriály typu „zjistěte více“. Tyto prostředky pro informování o transparentnosti jsou 
pro subjekt údajů uživatelsky přívětivější.

Pokyny k transparentnosti WP260 z 11.4.2018, odst. 38



Oznámení “právě včas”
Poskytování konkrétních informací o ochraně soukromí způsobem ad hoc, tedy v okamžiku, kdy mají pro 
subjekt údajů největší význam. Tato metoda je užitečná pro poskytování informací v různých fázích 
procesu shromažďování údajů, pomáhá informace rozdělit na snadno stravitelné části a zároveň snižuje 
nutnost spoléhat se na jediné prohlášení/oznámení o ochraně soukromí, jež obsahuje informace, kterým 
není jednoduché bez kontextu porozumět. 

WP29 zastává názor, že „vhodným opatřením“ pro poskytování informací o transparentnosti v případě 
správců údajů, kteří jsou přítomni v digitálním prostředí / na internetu, je elektronické prohlášení / 
oznámení o ochraně soukromí

Pokyny k transparentnosti WP260 z 11.4.2018, odst. 39



Odmítnutí požadavku pro neúměrné úsilí
Příklad: Velká nemocnice ve velkém městě požaduje od všech pacientů, kteří podstupují ambulantní 
zákroky nebo jsou přijímáni k delšímu pobytu v nemocnici či k jiným vyšetřením, aby vyplnili formulář o 
pacientovi, v němž mají být uvedeny kontaktní údaje na osobu blízkou. Vzhledem k vysokému počtu 
pacientů, kteří nemocnici každý den navštíví, by poskytování informací požadovaných podle článku 14 
všem osobám, které byly pacienty každý den uvedeny na formuláři jako osoby blízké, ze strany 
nemocnice vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Pokyny k transparentnosti WP260 z 11.4.2018, odst. 62



Odmítnutí požadavku kvůli důvěrnosti 
Příklad: Lékař (správce údajů) je vázán povinností zachovávat služební tajemství ve vztahu k informacím 
o zdravotním stavu svých pacientů. Pacientka (jíž se povinnost zachovávat služební tajemství týká) 
poskytne lékaři informace o svém zdraví v souvislosti s genetickým onemocněním, kterým trpí také řada 
jejích blízkých příbuzných. Pacientka rovněž lékaři poskytne některé osobní údaje svých příbuzných 
(subjektů údajů) se stejným onemocněním. Lékař není povinen uvedeným příbuzným poskytnout 
informace podle článku 14, protože se na tento případ vztahuje výjimka podle čl. 14 odst. 5 písm. d). 
Pokud by lékař příbuzným informace podle článku 14 poskytl, dopustil by se porušení povinnosti 
zachovávat služební tajemství vůči své pacientce.

Pokyny k transparentnosti WP260 z 11.4.2018, odst. 67
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