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Fakta

GDPR je v podstatě:

- nařízení EU s důrazem (pokutami) na závažnost ochrany dat (osobních, 

citlivých, …)

- zpřísněná varianta ISMS z pohledu dat (jako aktiva IB)

- rozšířená varianta zákona č. 101/2000 Sb. v ČR (ZOOÚ)

- nikdy nekončící dynamický samoučící se cyklus

- platí specifická pravidla a doplnění pro ePrivacy (stejný princip jako pro 

GDPR i pro fyzické osoby)

- pro certifikaci produktů platí postupy shodné s certifikací ISMS
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Graficky

ISMS x GDPR 3

DA – datová analýza

PA – procesní analýza

DPIA – dopadová analýza

DPO – Data Protection Officer

Aktiva ISMS



Principy

Aplikovat zásadu přiměřenosti (článek 32 GDPR): 

Opatření je třeba činit s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na 

provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Rozšíření definice osobních údajů. 

- nově sem spadají i technické parametry jako je e-mail, IP adresa nebo tzv.                 

cookie v zařízení uživatele 

- úplně novou kategorií jsou genetické a biometrické údaje
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Doporučené kroky přípravy na GDPR
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Nutné kroky:

1. asistované zhodnocení – zjištění současného stavu

2. datová analýza – klasifikace dat 

3. procesní analýza      – přiřazení klasifikovaných dat uživatelům 

4. dopadová analýza - DPIA

5. analýza rizik – v rozsahu ochrany dat

6. výběr opatření – organizačních a technických

+
a. zřídit pozici DPO - kromě jiného i odpovědnost za b.

b. školit, školit, školit !!! - nejlépe dle metodiky SAE
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Realizace DPO
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DPO – Data Protection Officer (Zmocněnec pro ochranu dat)

1. požadavek na právní znalosti – kontaktní osoba v organizaci

2. odpovědnost za školení a zavedení opatření

První model – osoba právně znalá s podporou 3. strany poskytující technické zázemí

- 3.strana nejlépe s CF ISMS (ČSN ISO/IEC 27001)

Druhý model – osoba technicky zdatná s podporou 3. strany poskytující právní zázemí

- osoba technicky zdatná v oboru ICT


