ZÁKON O OCHRANĚ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ VS. GDPR
- co přesně kde pozměnit?
Zákon o ochraně
osobních údajů

Nařízení
GDPR

DOKUMENTACE
(smlouvy, souhlasy, informace o zpracování osobních údajů)
Tam, kde jste v dokumentech odkazovali na zákon č. 101/2000 Sb.,
odkažte na GDPR.

“... podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen
„Zákon“.”

“... podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), (dále jen
“Nařízení”).”

ZMĚNA POJMŮ
Aneb ďábel se skrývá v detailech

osobní údaje zvláštní kategorie

citlivé osobní údaje

NOVÁ PRÁVA
Všude tam, kde uvádíte práva osob, jejichž údaje zpracováváte,
doplňte ta, která GDPR nově zavádí

Podle Zákona máte právo:
• požadovat po nás informaci,
jaké vaše osobní údaje
zpracováváme
• požadovat po nás vysvětlení
ohledně zpracování osobních
údajů
• vyžádat si u nás přístup k
těmto údajům a ty nechat
aktualizovat nebo opravit,
případně požadovat omezení
zpracování
• požadovat po nás výmaz
těchto osobních údajů
• podat stížnost u ÚOOÚ
• ...

Podle Nařízení máte právo:
• …
• …
• vznést námitku proti
zpracování na základě
oprávněného zájmu správce
• na kopii zpracovávaných
osobních údajů
• na přenositelnost údajů, pokud
se jedná o automatizované
zpracování na základě
souhlasu nebo z důvodu
plnění smlouvy
• na účinnou soudní ochranu

EVIDENCE
Veďte si deníček

 znamovací povinnost
O
na Úřadu pro ochranu
osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování

PODMIŇOVÁNÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY
SOUHLASEM SE ZPRACOVÁNÍ OÚ
 ejte mi svůj e-mail, já vám
D
pošlu e-book a spoustu
newsletterů.

S GDPR je tomu konec.
Nebo není?

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA
Doplňte do smluv nové formulky

Najdete je v čl. 28. Zajímat vás
bude především odstavec 3.

Nejste jistí, jestli jste měli už před GDPR všechno správně a můžete na to navázat?
Nebo se vám v tom prostě nechce pitvat?

Zvedněte
255 785 595 nebo napište
dáme vám to do latě.

napistenam@elegal.cz,

