GDPR Compliance
Speciální na míru šitá nabídka poradenství v oblasti
ochrany osobních údajů
•

Abychom našim klientům ulehčili implementaci nové evropské legislativy v oblasti ochrany
osobních údajů, která nabude účinnosti dne 25. května 2018 („nařízení GDPR“), připravili jsme
pro ně komplexní nabídku sestávající ze 3 fází, a to za velmi zajímavých cenových podmínek.

•

Po ukončení každé fáze má klient mít možnost rozhodnout se o ukončení poradenství, popř. o
pokračování do další fáze.

•

Vzhledem k tomu, že problematika právní úpravy ochrany osobních údajů velmi úzce souvisí
s problematikou informační bezpečnosti (včetně zabezpečení elektronických dat, přístupů,
archivace a skartace), počítá tato nabídka s možností zapojení našeho spolupracujícího odborníka
na informační/IT bezpečnost.

V případě zájmu o naši nabídku anebo v případě jakýchkoli otázek se prosím obracejte na Vaši kontaktní
osobu v naší kanceláři anebo na JUDr. Jaroslava Srba (jaroslav.srb@bapol.cz) či JUDr. Helgu Maďarovou
(helga.madarova@bapol.sk) z týmu odpovědného za poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů.

Koho se nařízení GDPR dotkne?
•

Povinnosti se týkají v první řadě správců osobních údajů. Správcem je přitom každý, kdo zpracovává o fyzické osobě
údaje, které samy o sobě, popř. v kombinaci (např. emailová adresa a adresa bydliště, emailová adresa a číslo účtu)
vedou nebo mohou vést k identifikaci příslušné fyzické osoby, a dále každý, kdo určuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů a zodpovídá za ně.

•

Správcem osobních údajů jsou zejména:
•

Podnikatelé (obchodníci, provozovatelé e-shopů nebo výrobní společnosti)

•

Zaměstnavatelé

•

Obce a správní orgány

•

Další organizace (nemocnice, školy apod.)

Co se mění?
•

Nařízení zpřísňuje náležitosti pro platné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

•

Subjekty údajů získávají nová práva včetně práva být zapomenut a práva na přenositelnost údajů

•

Někteří správci budou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

•

Zjištění porušení zabezpečení osobních údajů bude potřeba oznámit dozorovému úřadu do 72 hodin

•

Zvyšuje se maximální sankce za porušení nařízení
Proč se připravovat již nyní?

•

Vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost každého klienta je do určité míry jedinečná, považujeme za rozumné před
zahájením implementace provést základní prověrku aktuální úrovně ochrany osobních údajů.

•

V některých případech nařízení GDPR navíc předpokládá přijetí celé řady organizačních a technických opatření, což
rovněž zvyšuje nároky na čas, a to jak co do nastavení jejich konkrétní podoby dle potřeb klienta, tak jejich praktické
implementace.

•

Sankce za nedodržení povinností uložených nařízením GDPR mohou být dle charakteru a závažnosti porušení až do
výše 20 milionů EUR, případně 4 % z celkového ročního obratu společnosti.
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