
S blížícím se květnem 2018 se také krátí termín pro splnění nařízení GDPR, které v té době vstoupí v platnost.  

Předpis se dotkne všech firem, které nakládají s osobními údaji občanů EU, a vyžádá si nové procesy a přísnější ochranu těchto 

dat.

Zatímco právní a IT oddělení po celé Evropě tvrdě pracují na tom, aby nastavila vhodné vnitřní předpisy ve svých organizacích, 

na jednotlivcích bude zajistit, aby tyto nové předpisy převedli do praxe při své každodenní práci. To bude vyžadovat zásadní 

změnu v tom, jak zaměstnanci na údaje ve svých organizacích nahlížejí a jak s nimi nakládají.

Následující kroky by měly všem pomoci připravit se na cestu ke splnění GDPR.
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Zjistěte, o co jde

Zjistěte si, jaké 
oblasti GDPR 
jsou pro firmu 
nejdůležitější 

A teď konkrétně

Vyhodnoťte osobní 
údaje, s nimiž 
přicházíte ve své roli 
do styku 

Zkontrolujte 
svá upozornění 
o ochraně 
osobních údajů

Podle GDPR může 
být nutné lidem 
sdělit, co s jejich 
osobními údaji 
děláte.

Mějte přehled o 
svých právech

GDPR dává občanům 
EU větší práva v 
oblasti ochrany 
osobních údajů a vaší 
povinností je tato 
práva chránit. Pokud 
se řídíte platnými 
zákony o ochraně 
osobních údajů, 
budete už mít z velké 
části splněno

Poskytujte 
informace

Nastavte takové 
procesy, aby lidé 
věděli, jaké osobní 
údaje o nich 
shromažďujete. 

Stanovte právní 
základ

Měli byste být 
schopni vysvětlit 
právní základ 
pro zpracování 
osobních údajů.

Ověřte souhlas 

Zkontrolujte, jak 
momentálně 
získáváte souhlas 
se zpracováním 
údajů podle aktuální 
legislativy, a upravte 
proces podle 
požadavků GDPR.

Myslete na děti

GDPR věnuje 
zvláštní pozornost 
ochraně osobních 
údajů dětí. Nastavte 
systémy, které ověří 
věk, a používejte 
k získání souhlasu 
jazyk, kterému 
budou děti rozumět.

Ucpěte díry 

Používejte 
zabezpečený 
IT systém, který 
dokáže odhalit, 
ohlásit a vyšetřit 
případné úniky 
osobních údajů.

Vybudujte 
datovou pevnost

Implementujte 
princip „privacy by 
design“ – každý 
proces, který 
nakládá s osobními 
údaji, musí být 
navržen tak, aby 
údaje chránil.

Poznejte svého DPO

Za dodržování ochrany 
osobních údajů ve 
vaší organizaci bude 
odpovídat zmocněnec 
pro ochranu údajů 
(DPO). Pravidelně s ním 
konzultujte, jak práce 
pokračují.

Myslete globálně

Zmapujte, kde 
vaše organizace 
působí, a zjistěte si, 
pod který úřad pro 
dohled na ochranu 
osobních údajů 
spadáte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CESTA KE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBOLI GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION)  

PŘIPRAVIT SE NA NAŘÍZENÍ GDPR  
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