5 kľúčových povinností
vyplývajúcich zo všeobecného
nariadenia o ochrane údajov

Účelom nariadenia GDPR je vybudovať lepšie harmonizovaný a jednotný rámec ochrany
údajov v rámci všetkých krajín Európskej únie a u všetkých spoločností používajúcich
údaje občanov Európskej únie s cieľom: posilnenia a rozšírenia práv na ochranu
údajov dotknutých osôb, občanov EÚ, umožnenia voľného toku údajov zjednotením
právnych predpisov o ochrane údajov naprieč celou Európskou úniou a ich
modernizáciou reagujúc na najnovšie technológie.

1
Práva dotknutých osôb, občanov EÚ
Nariadenie GDPR rozširuje práva na ochranu údajov dotknutých osôb, občanov EÚ, na celom
svete. Kodifikuje a upravuje ich právo požiadať o prístup k osobným údajom a o odstránenie
osobných údajov (tzv. právo na výmaz / právo na zabudnutie). Okrem toho musia organizácie
zabezpečiť subjektom údajov jednoduchší prístup k ich osobným údajom a poskytnúť jasné
a ľahko pochopiteľné informácie o ich spracovávaní.

2
Ochrana osobných údajov
Organizácie budú povinné nahlásiť únik údajov regulačným orgánom do 72 hodín, pričom v
istých prípadoch budú povinné upozorniť aj dotknuté osoby, ktorých údaje boli kompromitované.
Všetky osobné údaje musia podliehať primeranej úrovni ochrany, ktorá musí korešpondovať s
mierou rizika, ktorému sú vystavené. Organizáciám z tohto nariadenia vyplývajú rôzne povinnosti
v oblasti informačnej bezpečnosti. V prípade, že prevádzkovatelia neprijmú proaktívne opatrenia,
môže to byť vnímané ako porušenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia.

3
Súhlas so spracovaním
Výslovný súhlas dotknutej osoby je nevyhnutnou podmienkou pre spracovanie
osobných údajov. Organizácie musia oznámiť dotknutým osobám spôsob a účel
použitia ich osobných údajov. Dotknuté osoby môžu kedykoľvek svoj súhlas so
spracovaním údajov odvolať, pričom jestvujú určité právne tituly, za ktorých je
možné zákonným spôsobom tieto údaje spracúvať aj naďalej.

4
Zodpovednosť za dodržiavanie súladu
Spoločnosti by mali vziať do úvahy, že regulačné orgány budú môcť uplatňovať vyššie právomoci
ktoré im plynú z GDPR. Napríklad je to aj právo prístupu ku zariadeniam v ktorých
sú spracúvané osobné údaje. Preto by mali byť organizácie lepšie pripravené preukázať
dodržiavanie súladu s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V najbližšom
období budú zverejnené príslušné návody, vrátane návrhu postupov pre vykonávanie analýzy
dopadov na ochrany údajov, dodržiavania kódexov správania a princípov proaktívnej certifikácie
prostredníctvom schválených mechanizmov.

5
Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov
Prevádzkovatelia musia implementovať technické a organizačné opatrenia preukazujúce
dodržiavanie súladu so základnými princípmi GDPR, zaručujúc, že budú dodržiavané práva
subjektov údajov a že budú spracovávané iba údaje potrebné na konkrétny účel.

Bližšie informácie o tom, ako vám IBM môže pomôcť pripraviť sa na
splnenie požiadaviek GDPR nájdete na adrese ibm.com/gdpr
Upozornenie: Zaručenie súladu s príslušnými právnymi predpismi a reguláciami vrátane Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov je
zodpovednosťou zákazníkov. Získanie kvalifikovaného právneho poradenstva v súvislosti s identifikáciou a interpretáciou platných právnych predpisov a
nariadení, ktorým môžu podliehať obchodné operácie zákazníka, ako aj opatrení, ktoré musí zákazník prijať v záujme splnenia takýchto právnych predpisov
a nariadení je zodpovednosťou zákazníkov. Produkty, služby a iné schopnosti opísané v tomto dokumente nemusia byť vhodné pre všetky situácie, v ktorých
sa môžu zákazníci ocitnúť, a ich dostupnosť môže byť obmedzená. IBM neposkytuje právne ani účtovné poradenstvo ani poradenstvo vo vzťahu k auditu a ani
neprehlasuje ani nezaručuje, že je produkty alebo služby zabezpečia súlad obchodných operácií zákazníka s platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami.
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