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Dotaz - GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel ze dne 18. října 2017 Váš dotaz ohledně GDPR.
V této věci vám sděluji:
Zda má být budova obecního úřadu zabezpečena elektronickým systémem zaleží na Vás.
Písemné dokumenty byste měli zajištovat podle povahy a rozsahu obsahu dokumentů (např.
skříně se zámkem). Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování
technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je
prováděno v souladu s Obecným nařízením. Každý správce tak bude muset přijmout
adekvátní bezpečnostní opatření a u každého správce taková opatření mohou být odlišná,
právě s ohledem na různou povahu, odlišný rozsah a různé účely i rizika zpracování.
Jedním z prvků zabezpečení osobních údajů je např. jejich pseudonymizace nebo šifrování.
Tyto prvky však nejsou povinné. Jejich dobrovolné nasazení však správci může přinést i
zproštění např. povinnosti ohlásit případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektu
údajů /článek 34 odst. 3 písm. a) GDPR/. Při posuzování úrovně bezpečnosti se zohlední
zejména rizika, která představuje zpracování, jako náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta,
pozměňování, neoprávněné zpřístupnění osobních údajů a neoprávněný přístup k takovým
údajům.
Pokud se jedná o písemné pověření osoby pracující s údaji, požadované náležitosti by měli
být zakomponovány při uzavírání obchodního či jiného vztahu. Správce může ke zpracování
osobních údajů přibrat jiný subjekt, který pro něj bude osobní údaje zpracovávat. Za tím
účelem musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena písemná smlouva, v níž je
stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a
kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Smlouva dále musí zaručovat určité
okolnosti zpracování, viz článek 28 odst. 3 Obecného nařízení.
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Obecné nařízení naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
v sekci GDPR. Zasílám odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

S pozdravem
Mgr. Ladislav Hejlík
vedoucí oddělení stížností a konzultací
(podepsáno elektronicky)
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