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1. PROČ GDPR?  

- technologický pokrok – zneužívání dat 

→ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli 

General Data Protection Regulation

- přijato 2016, účinnost od 25.05.2018

- co se změní?

- ZOOÚ 



2. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

= jakýkoli údaj, na základě kterého je možno identifikovat konkrétní 

osobu

definice – čl. 4 (1) GDPR: „veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě; ….

2 kategorie osobních údajů: 

 běžné osobní údaje 

 citlivé osobní údaje



Čeho se GDPR týká: 

→ osobní údaje FO (včetně stat. orgánů PO, OSVČ, …) 

xxx netýká se: 

 PO 

 soukromé zpracování 

 zemřelí 

 anonymizované osobní údaje, … 



3. SPRÁVCE VS. ZPRACOVATEL:

 správce: = určuje účel a prostředky zpracování

 zpracovatel: = zpracovává osobní údaje pro správce

→ nutno mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (dodatek) –

povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů 



4. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Co je zpracování? → téměř cokoli

celkem 6 právních titulů (důvodů) – čl. 6 GDPR: 

1. plnění smlouvy 

2. splnění právní povinnosti

3. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

4. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci

5. oprávněný zájem správce či třetí strany 

6. (souhlas)



5. INFORMAČNÍ POVINNOST 

článek 12, 13 a další GDPR: 

 → povinnost stručným, transparentním, srozumitelným a snadno 

přístupným způsobem informovat o:

1. totožnosti správce, 

2. účelu zpracování osobních údajů,

3. o případných třetích subjektech, kterým jsou osobní údaje 

poskytovány,

4. o právech subjektu údajů (viz dále), 

5. dalších skutečnostech. 



Práva subjektu údajů (čl. 12-23 GDPR) 

 PŘÍSTUP 

 OPRAVA

 VÝMAZ

 OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ 

 PŘENOSITELNOST

 NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ



6. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI V RK

 osobní údaje zaměstnanců 

 osobní údaje dodavatelů 

 osobní údaje klientů 

a) databáze klientů 

b) smlouvy 



7. SANKCE ZA PORUŠENÍ GDPR: 

2 skupiny - podle závažnosti porušení:  

- čl. 8., 11., 25. – 39., 42. – 43. - pokuta až do výše 10.000.000 

EUR nebo, jedná-li se o podnik, až do výše 2 % z ročního 

celosvětového obratu 

- čl. 5., 6., 7., 9, 12. – 22., 44. – 49. – pokuta až do výše 

20.000.000 EUR nebo, jedná-li se o podnik, až do výše 4 % z 

ročního celosvětového obratu 



8. IMPLEMENTACE GDPR (RK i RM): 

Interní audit – jaké osobní údaje zpracovávám?

→  

 zabezpečení dokumentů (listinné, elektronické) 

 úprava smluvní dokumentace 

 vnitřní směrnice – vypracovat (jen pro RK x RM) 

 záznamy o zpracování 

 revize souhlasů se zpracováním osobních údajů 

 na web – zásady ochrany osobních údajů 



DĚKUJI ZA POZORNOST. 

Krátká otázka? Ráda zodpovím. 

→ Napište mi na e-mail nebo zavolejte v 
dopoledních hodinách.

e-mail: ilona@ilonacernochova.cz

telefon: + 420 604 171 941

www.ilonacernochova.cz

Fb: https://www.facebook.com/realitniadvokatka/
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