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 ________________________________________________________________ 

 

Vážené kolegyně a kolegové, GDPR se prostě nedá universálně nasadit na každou pohřební službu, 
proto prosíme o přečtení všech příloh na naší web nástěnce. Když něčemu nebudete rozumět, volejte!! 
Volejte nejlépe po 17 hodině. Pro vaši obecnou informaci uvádíme, že jako PS nejsme primárně 
zpracovateli osobních dat, se kterými potom dále obchodujeme. Naše osobní data (klientů) jsou pouze 
vedlejším produktem naší činnosti a předmětná osobní data ukládáme především díky MF a jeho 
orgánům.  Do níže uvedených textů vpisuji obecná řešení. Pozor si dávejte na natáčení videí, 
fotografování a kdo má kamery, informovat všechny o této skutečnosti. Musíte mít zamknuté 
kanceláře, počítače s časovým vypínáním obrazovky a následně k zapnutí obrazovky použít heslo, tam 
kde je počítač nebo server je dobře ho mít v zamknuté skříni na počítače. Zaměstnanecké smlouvy mít 
pod zámkem včetně dohody se zaměstnanci o držhubném!! (pod finanční sankcí a ztrátou zaměstnání, 
když vynese informace). Osobně jsem se účastnil několika GDPR školení a každý lektor říkal něco jiného. 
Tedy používejme zdravý rozum, buďme zodpovědní s nakládáním osobních údajů. Znova připomínám 
možnost konzultace této problematiky po telefonu 601 200 700. 

Tak tedy: 

GDPR - základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními 

údaji v rámci nařízení: 
  

 Každý, kdo shromažduje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje v 
rámci nařízení GDPR, musí jasně vymezit a stanovit účel zpracování 
údajů. Napsat podnikové nařízení, kdy vymezí tzn. že se jedná pouze 
o zákonem nařízené smlouvy a faktury, které se ukládají v účetním 
oddělení, které je pod zámkem, nebo máte smlouvu s externí účetní, 
která se zavazuje k dodržování GDPR. 

 Zpracování údajů musí být legitimní a nesmí být v rozporu 
s právními předpisy či morálkou. MF a finačák nám nařizuje 
povinnost. 

 Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám 
prováděno férově, korektně a transparentně. Informace 
o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, 
jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní 
situaci. Zde je důležité mít smlouvu od Petra Rambouska, která řeší 
spoustu eventuálních problémů. 

 Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní 
údaje zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – 
v míře odpovídající rizikovosti zpracování. Zamčené kanceláře a 
počítače, účetní doklady pod zámkem, kdo má Cloud, tak potvrzení 
že se nachází na území ČR a data jsou chráněna. 
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 Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze 
základních  důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se 
jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění 
zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování 
na základě souhlasu dotčené osoby. 

 Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít jasný zákonný 
podklad, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se 
zpracováním údajů. 

 Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Správci musí 
uvážit důvodnost a oprávněnost každého sdílení či zveřejnění 
negativních či jinak citlivých údajů. 

 Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní 
údaje zlikvidovat. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná 
pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní statistická 
služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.). Hlavně 
nelikvidujte účetnictví!!! 

 V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná 
ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). 
Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen za splnění 
dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění 
smlouvy se subjektem údajů. 
  
Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších 
omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR). 

  
1. Odkazování na obecné nařízení jako na směrnici - odkazovat 

na obecné nařízení jako na směrnici o ochraně osobních údajů 
je nejen nesprávné, ale může být i zavádějící. Zatímco nařízení platí 
v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné, 
naopak směrnice jako právní akt stanovující cíl, který musí všechny 
členské státy EU splnit, ponechává na členských státech, jak 
formulují vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou. 

2. Označování obecného nařízení za revoluci v právech subjektu 
údajů a v povinnostech správců - novinka v ochraně osobních 
údajů v členských státech EU to není; právo existuje podle čl. 14 
směrnice 95/46/ES a v českém právním řádu je nalezneme v zákoně 
o ochraně osobních údajů od jeho schválení v roce 2000. Svého 
práva podle § 21 odst. 1 a 2 subjekty údajů v České republice běžně 
využívají. 

3. Rozšiřuje se definice osobního údaje - obecné nařízení 
definuje osobní údaj jako veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě; zákon o ochraně osobních údajů jako 
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jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. 

4. Je lepší mít paušální souhlas subjektu údajů, než se zabývat 
jednotlivými zákonnými důvody - v obecném nařízení je udělení 
souhlasu subjektu údajů se zpracováním pro jeden či více konkrétních 
účelů jednou ze šesti právních podmínek zákonnosti zpracování 
a nařízení výslovně upravuje podmínky jeho získání. Případné 
paušální získávání souhlasu subjektu údajů pro veškerá zpracování, 
která správce bude provádět k různým účelům, by tak bylo v rozporu 
hned s několika ustanoveními obecného nařízení. Souhlas také může 
subjekt údajů kdykoli odvolat. POZOR, zde je důležité upozornit, že 
souhlas se dá odvolat kdykoliv, a přinese firmě finanční náklady. 
Lepší je předmět souhlasu dát jako povinnost do firemních pravidel a 
nařízení, nebo smlouvy. 

5. Šifrování je povinné - obecné nařízení neukládá povinnost použít 
pro zabezpečení zpracování některé specifické opatření. Vlastní 
povinnost zahrnuje zavedení vhodných technických a organizačních 
opatření s ohledem na stav techniky, náklady na přijetí a provedení 
jednotlivých technických a organizačních opatření k zabezpečení 
osobních údajů. Šifrování je uvedeno jako jedno z vhodných opatření. 

6. Každý, popř. téměř každý správce musí mít pověřence pro 
ochranu osobních údajů - správce je povinen jmenovat pověřence 
za splnění jedné ze tří podmínek: 
► Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, 
s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí. 
► Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích 
zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým 
účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování 
subjektů údajů. 
► Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém 
zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se 
rozsudků v trestních věcech a trestných činů. V jiných případech 
správce ani zpracovatel povinnost jmenovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů nemají. PS proto nemusí mít pověřence. Musí mít ale 
správce!! 

7. Pověřenec musí mít osvědčení (certifikát) - žádná specifická forma 
ověření nebo prokázání profesních kvalit stanovena není, tedy ani 
forma externě získaného osvědčení. Je samozřejmé, že u správce, 
u něhož část zpracování osobních údajů probíhá v režimu ochrany 
utajovaných informací, musí pověřenec splňovat podmínky stanovené 
příslušnými právními předpisy. 

8. Obecné nařízení klade na pověřence pro ochranu osobních údajů 
vysoké, obtížně splnitelné nároky - u některých správců 
a zpracovatelů vzniká dojem, že vhodného kandidáta nelze 
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v současné době získat.  Obecně existuje několik cest k nalezení 
správného pověřence, včetně sdílení osoby pověřence u správců, 
u nichž k výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 
postačuje pouze část fondu pracovní doby i využití externí služby 
pověřence pro ochranu osobních údajů, popř. služby externí podpory 
pověřence pro ochranu osobních údajů. 

9. Správce nemůže pověřenci pro ochranu osobních údajů ukládat 
úkoly - úkoly může správce nebo zpracovatel samozřejmě ukládat, 
a to dokonce i jiné úkoly a povinnosti než ty, které stanoví obecné 
nařízení a které přímo s obecným nařízením souvisejí, např. podílet 
se na testování, posuzování a hodnocení opatření k zabezpečení 
osobních údajů u správce. 

10. Nově hrozí správcům a zpracovatelům pokuty dle obratu - 
obecné nařízení stanoví, že za jakékoliv porušení obecného nařízení 
by měly být uloženy sankce včetně správních pokut, a to vedle nebo 
místo opatření uložených dozorovým úřadem. Horní hranice pokut 
je nová, ale pokuty mají být v každém jednotlivém případě účinné, 
přiměřené a odrazující. Obecné nařízení současně respektuje zásady 
správního trestání, včetně kritérií pro stanovení výše pokut 
i podmínek pro určení odpovědnosti i vyvinění se. 
 

Zdroj: UOOU, Dotykačka, ASPS ČR 

Praha 17.5. 2018 

 

Zdraví,  

Jarda Mangl – 601 200 700 


