5 klíčových závazků
týkajících se obecného nařízení
o ochraně osobních údajů

Účelem obecného nařízení o ochraně osobních údajů je vytvořit harmonizovanější jednotný
právní rámec ochrany osobních údajů pro všechny země a podniky EU, které používají jakékoli
osobní údaje občanů EU. Mezi její cíle patří posilování a rozšiřování práv na ochranu osobních
údajů pro subjekty s osobními údaji v EU, podpora volného pohybu osobních údajů na základě
harmonizace zákonů na ochranu osobních údajů v rámci EU a modernizace legislativy
v souladu se vznikajícími technologiemi.

1
Práva subjektů s osobními údaji v EU
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů celosvětově rozšiřuje práva na ochranu osobních
údajů subjektů s osobními údaji v EU. Kodifikuje a vyjasňuje schopnost subjektů s osobními údaji
vyžadovat přístup ke svým údajům a jejich odstranění (právo na vymazání / právo být zapomenuti).
Navíc jsou organizace povinny poskytnout snazší přístup k osobním údajům s jasnými a snadno
pochopitelnými informacemi ohledně zpracování.

2
Bezpečnost osobních údajů
Organizace budou povinny ohlašovat zákonným orgánům prolomení ochrany osobních dat do
72 hodin a ve vysoce rizikových situacích informovat jednotlivce, jejichž osobní údaje mohly
být vyzrazeny. Pro veškeré osobní údaje musí být uplatňovány příslušné úrovně zabezpečení
odpovídající úrovni potenciálního rizika. Organizace jsou povinny zajistit zabezpečení;
nebudou-li provádět proaktivní kroky, může to být považováno za nedodržení nařízení.

3
Souhlas
Souhlas zákazníka musí být nyní získán explicitně. Zákazníci musí mít k dispozici informace
o tom, jak a kde budou jejich data používána. Zákazníci mohou svůj souhlas ohledně
jakýchkoli svých osobních dat kdykoli odvolat; na základě těchto faktorů bude definován
způsob uchovávání jejich osobních údajů v souladu se zákony, pokud se vyskytne
taková dlouhodobější nutnost.

4
Odpovědnost za dodržování
Podniky by měly očekávat, že regulační orgány mohou ze své moci využívat přístup
k datům a umístěním, a v obecnějším měřítku by měly být schopny prokazovat shodu
s principy obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti s osobními údaji.
K dispozici budou mechanismy usnadňující poskytování tohoto potvrzení – včetně
provádění hodnocení dopadu ochrany osobních údajů, dodržování pravidel chování
a proaktivního zajišťování certifikace prostřednictvím schválených mechanismů.

5
Návrh a standardní podoba ochrany osobních údajů
Subjekty provádějící kontroly osobních údajů musí nasadit technická a organizační
opatření prokazující dodržování základních principů obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, zajišťování dodržování práv subjektů s osobními údajů a zpracování
pouze osobních údajů potřebných pro příslušný konkrétní účel.

Další informace o tom, jak vám společnost IBM může pomoci
s iniciativami v oblasti připravenosti na obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a jeho dodržování, naleznete zde: ibm.com/gdpr
Upozornění: Klienti nesou odpovědnost za to, že sami dodržují různé zákony a nařízení, a to včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních
údajů. Klienti nesou výhradní odpovědnost za získávání doporučení způsobilých právních zástupců ohledně identifikace a interpretace veškerých relevantních
zákonů a nařízení, které mohou mít vliv na podnikání klientů, a jakýchkoli akcí, jejichž provádění může být pro klienty nutné kvůli dodržování takových zákonů
a nařízení. Produkty, služby a další schopnosti popsané zde nejsou vhodné pro všechny situace klientů a jejich dostupnost může být omezená. Společnost
IBM neposkytuje právní, účetní ani auditorské služby a neprohlašuje ani nezaručuje, že její služby nebo produkty zajistí dodržování jakýchkoli zákonů nebo
nařízení klienty.
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