Richard Otevřel, advokát

NAŘÍZENÍ EP A RADY
O OCHRANĚ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ (GDPR)

GDPR
 nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), kterým se zrušuje směrnice
95/46/ES

 první návrh ze dne 25. ledna 2012 [2012/0011 (COD)]
 GDPR = General Data Protection Regulation (ONoOÚ? )
 nahradí směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů; nevztahu je však na trestní oblast
 přímá aplikovatelnost – nahradí tak i zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (léto 2018)
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Směrnice k GDPR
 směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za
účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů

 první návrh ze dne 25. ledna 2012 [2012/0010 (COD)]
 „pouze“ harmonizační směrnice – pro trestní oblast
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Směrnice o cybersecurity
 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění
vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii

 první návrh ze dne 7. února 2013 [2013/0027 (COD)]
 předobraz kybernetického zákona
 stát může zavést přísnější opatření
 širší než kybernetický zákon?
 poskytovatelé digitálních služeb
 on-line tržiště, vyhledávače, cloudové služby
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Kybernetická bezpečnost a
soukromí
vyšší
zabezpečení

lépe chráněné
soukromí

více sbíraných
dat

větší riziko pro
soukromí?

 zákonný důvod pro zpracování osobních údajů (vs souhlas)
 ostatní principy zpracování osobních údajů nepopřeny
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Zásadní změny podle GDPR
 56x vyšší pokuta! 10 nebo 20 milionů EUR nebo 2 až 4 % celosvětového
obratu
 cca 50 oblastí, kde mohou státy aplikovat odchylná pravidla
 one-stop-shop
 nové koncepty
 profilování
 pseudonymizace
 narušení ochrany (data breach)
 princip minimalizace (vhodnost, účelnost, přiměřenost)
 více povinností pro zpracovatele, společná a nerozdílná
odpovědnost
 výslovné požadavky na kvalitu souhlasu a zákaz jeho spojování s jiným
jednáním; souhlas udělený dítětem
 větší nároky při zpracování na základě oprávněného zájmu (80-90 %)
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Zásadní změny podle GDPR
 nově možnost stanovit nový účel v průběhu zpracování (za přísných
podmínek)
 vztah k původnímu účelu
 kontext zpracování
 povaha údajů
 dopady nového zpracování
 zabezpečení (šifrování, pseudonymizace)
 možné zpřísnění pro nakládání s výpisy z RT (zaměstnavatelé)
 výslovně IP adresy, cookies, RFID
 detailní pravidla pro zpracování zpracovateli, sub-zpracovateli
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Zásadní změny podle GDPR
 podrobnější práva subjektů údajů
 informační povinnost správců
 srozumitelnost poučení
 právo být zapomenut
 přenositelnost
 omezení automatizovaných rozhodnutí (výkladové problémy)
 přičitatelnost
 hodnocení vlivu na soukromí (podrobné náležitosti) → risk
management
 certifikace?
 dokumentační povinnost
 notifikační povinnost → konzultační povinnost
 data protection officer (Big Data správci) [pověřenec pro ochranu osobních údajů]
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Děkuji za pozornost!
Mgr. Richard Otevřel
richard.otevrel@havelholasek.cz
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