POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DLE GDPR

Úkoly pověřence

Nové nařízení Evropské unie č. 2016/679 o ochraně
osobních údajů („GDPR“) bude účinné od 25. května
2018. Všechny společnosti se musí do té doby
přizpůsobit novým pravidlům pro zpracování osobních
údajů. Jednou z novinek, kterou GDPR zavede a o které
bychom Vás rádi informovali, bude povinnost jmenovat
pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO – Data
Protection Officer).

a)

Kdo musí pověřence jmenovat?
Podle GDPR musí správce nebo zpracovatel údajů
jmenovat pověřence v těchto případech:
a)
b)
c)
d)

zpracování údajů provádí orgán veřejné moci nebo
veřejný subjekt;
hlavní činnost správce či zpracovatele spočívá
v operacích, které vyžadují rozsáhlé, pravidel-né a
systematické monitorování subjektů údajů;
hlavní činnost správce či zpracovatele spočívá
v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
(citlivých údajů);
vyžaduje-li to právo EU nebo členského státu i
v jiných případech (novela českého zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se teprve
připravuje).

Povinnost jmenovat pověřence se tedy bude vztahovat
na například na veřejné orgány, nemocnice, banky,
pojišťovny nebo společnosti podnikající v oblasti cílené
reklamy. V případě pochybností o tom, zda musí být DPO
jmenován, Evropská unie doporučuje jmenovat
pověřence dobrovolně.
Postavení a kvalifikační předpoklady pověřence
Funkci pověřence může vykonávat zaměstnanec, ale také
externí pracovník na základě smlouvy o poskytování
služeb. Lze také jmenovat jednoho DPO pro více
organizací či společností, pokud to umožňuje jejich
struktura a velikost. Pověřenec by měl mít do značné
míry nezávislé postavení vůči správci nebo zpracovateli,
kteří mu nemohou udělovat pokyny související s plněním
jeho úkolů ani jej propustit nebo jinak sankcionovat
v souvislosti s plněním těchto úkolů.
GDPR výslovně nestanoví požadavky na odbornou
kvalifikaci DPO, nicméně musí být jmenován na základě
svých profesních kvalit, zejména svých odborných
znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a svých
schopností plnit úkoly pověřence.

Pověřenec má za úkol zejména:

b)
c)
d)
e)

poskytovat informace a poradenství správcům či
zpracovatelům a jejich zaměstnancům;
dohlížet na soulad zpracování údajů s GDPR včetně
školení pracovníků správce či zpracovatele a
provádění souvisejících auditů;
spolupracovat s dozorovým orgánem;
působit jako kontaktní místo pro dozorový orgán a
subjekty údajů; a
poskytovat poradenství při posouzení vlivu
zpracování na ochranu osobních údajů.

Sankce
Porušení povinnosti jmenovat pověřence může být
sankcionováno pokutou až do výše 10 mil. EUR a u
podniků až do výše 2 % celosvětového celkového
ročního obratu.
Přestože GDPR bude účinné až od 25. května 2018,
doporučujeme, aby Vaše společnost či organizace
provedla analýzu požadavku na jmenování DPO a
implementaci povinností dle GDPR co nejdříve.
V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme bližší
informace k této problematice a naší asistenci při
adaptaci na nová pravidla GDPR.
Pro bližší informace kontaktujte:
JUDr. Martina Kartnera
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
martin.kartner@chsh.cz
www.chsh.cz
Tel: +420 221 111 711
Pokud si nadále nepřejete, abychom Vám náš newsletter
zasílali, prosím odpovězte na email office@chsh.cz:
„ODHLÁSIT“.
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