GDPR Compliance
Špeciálna, na mieru šitá ponuka poradenstva v oblasti
ochrany osobných údajov
•

Aby sme našim klientom uľahčili implementáciu novej európskej legislatívy v oblasti ochrany
osobných údajov, ktorá nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018 („nariadenie GDPR“), pripravili
sme pre nich komplexnú ponuku pozostávajúcu z 3 fáz, a to pri veľmi zaujímavých cenových
podmienkach.

•

Po ukončení každej fázy má klient možnosť rozhodnúť sa pre ukončenie poradenstva, prípadne pre
pokračovanie do ďalšej fázy.

•

Vzhľadom na to, že problematika právnej úpravy ochrany osobných údajov veľmi úzko súvisí
s problematikou informačnej bezpečnosti (vrátane zabezpečenia elektronických dát, prístupov,
archivácie a skartácie), táto ponuka počíta s možnosťou zapojenia nášho spolupracujúceho
odborníka na informačnú/IT bezpečnosť.

V prípade záujmu o našu ponuku alebo v prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obracajte na Vašu
kontaktnú osobu v našej kancelárii alebo na JUDr. Jaroslava Srba (jaroslav.srb@bapol.cz) či JUDr. Helgu
Maďarovú (helga.madarova@bapol.sk) z tímu zodpovedného za poskytovanie služieb v oblasti ochrany
osobných údajov.

Koho sa nariadenie GDPR dotkne?
•

Povinnosti sa týkajú v prvom rade prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov. Prevádzkovateľom je
pritom každý, kto spracúva o fyzickej osobe údaje, ktoré sami o sebe, prípadne v kombinácii s inými (napr. emailová
adresa a adresa bydliska, emailová adresa a číslo účtu) vedú alebo môžu viesť k identifikácii príslušnej fyzickej osoby,
a ďalej každý, kto určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov a zodpovedá za ne.

•

Prevádzkovateľmi osobných údajov sú najmä:
•

Podnikatelia (obchodníci, prevádzkovatelia e-shopov alebo výrobné spoločnosti)

•

Zamestnávatelia

•

Obce a správne orgány

•

Ďalšie organizácie (nemocnice, školy a pod.)

Čo sa mení?
•

Nariadenie sprísňuje náležitosti pre platné udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

•

Subjekty údajov získavajú nové práva vrátane práva byť zabudnutý a práva na prenosnosť údajov

•

Niektorí prevádzkovatelia budú povinní menovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

•

Zistenie porušenia zabezpečenia osobných údajov bude potrebné oznámiť dozornému úradu do 72 hodín

•

Zvyšuje sa maximálna sankcia za porušenie nariadenia
Prečo sa pripravovať už teraz?

•

Vzhľadom na to, že podnikateľská činnosť každého klienta je do určitej miery jedinečná, považujeme za rozumné pred
začatím implementácie uskutočniť základnú previerku aktuálnej úrovne ochrany osobných údajov.

•

V niektorých prípadoch nariadenie GDPR navyše predpokladá prijatie celej škály organizačných a technických opatrení,
čo rovnako zvyšuje nároky na čas, a to čo sa týka nastavenia ich konkrétnej podoby podľa potrieb klienta, ako aj ich
praktickej implementácie.

•

Sankcie za nedodržanie povinností uložených nariadením GDPR môžu byť podľa charakteru a závažnosti porušenia až
do výšky 20 miliónov eur, prípadne 4% z celkového ročného obratu spoločnosti.
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