STE PRIPRAVENÍ
NA IMPLEMENTÁCIU NOVÉHO NARIADENIA
O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR?
GDPR a nový zákon
o ochrane osobných údajov

požiadavky do konkrétneho prostredia Vašej
organizácie.

Dňa 4. mája 2016 bolo v Úradnom vestníku
Európskej únie zverejnené Nariadenie č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (z angl.
„General data protection regulation – GDPR“).

Ktorých organizácií sa
GDPR týka ?

GDPR sa stalo platným 24. mája 2016 a nahradzuje
tak európsku smernicu o ochrane fyzických osôb
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z roku
1995 s cieľom vytvoriť zjednotenú právnu úpravu
v oblasti ochrany osobných údajov.
GDPR bude účinné a priamo aplikovateľné od 25.
mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch. Do
tohto dátumu musia mať všetky organizácie
spracúvajúce
osobné
údaje
implementované
opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.
30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov publikovaný
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok
harmonizuje s nariadením GDPR. Podobne ako
GDPR, aj tento zákon nadobúda účinnosť od 25.
mája 2018.
Gordias
oblasť
súvisiacu
s GDPR
a
súvisiacim zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov priebežne sleduje a je
pripravený
flexibilne
implementovať
ich

Nariadenie GDPR sa týka veľkej väčšiny
organizácií, väčších spoločností, menších firiem ako
aj štátnej správy. Ak napríklad spracúvate osobné
údaje o svojich zamestnancoch či klientoch,
využívate osobné údaje na marketingové účely,
monitorovanie
správania
svojich
zákazníkov,
využívate kamerový systém, dochádzkový systém
alebo používate e-shop, povinnosti vyplývajúce
z GDPR je nevyhnutné do Vášho prostredia správne
implementovať.

Aké sú postihy za nesplnenie
požiadaviek GDPR
Nariadenie GDPR prináša pokuty, ktoré majú byť
účinné, primerané a odrádzajúce. Dohľad nad
dodržiavaním GDPR vykonávajú členské úrady EÚ,
v slovenských podmienkach je to úrad na ochranu
osobných údajov. Pri porušení povinností môže úrad
uložiť povinnosť odstrániť nesúlad a nariadiť
nápravné opatrenie. V prípade nesúladu s GDPR
alebo porušenia povinností pri ochrane osobných
údajov hrozí Vašej organizácii astronomická
pokuta, v niektorých prípadoch až do výšky 20
miliónov EUR alebo do 4 % ročného obratu
organizácie.

Hlavné povinnosti vyplývajúce pre organizáciu z GDPR
 implementácia nových zásad spracúvania osobných údajov,
 úprava súhlasov dotknutých osôb a obsahu informácií poskytovaných pri získavaní osobných údajov,

 implementácia procesov súvisiacich s právami dotknutých osôb (napr. právo na vymazanie, právo na
obmedzenie spracúvania, právo namietať voči automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu),
 prijatie vhodných technických a organizačných opatrení pre riziká s rôznou pravdepodobnosťou
a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb,
 implementácia pravidiel špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany osobných údajov (z angl. „Privacy by
design and default“),
 preskúmanie a úprava zmlúv so sprostredkovateľmi spracúvajúcimi osobné údaje,
 vytvorenie záznamov o spracovateľských činnostiach“,
 implementácia procesov na identifikáciu bezpečnostných incidentov, ich analýzu, zdokumentovanie
a v relevantných prípadoch včasné informovanie dotknutých osôb a úrad na ochranu osobných údajov,
 realizácia posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov,
 povinnosť v niektorých prípadoch vymenovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (z angl. „Data
protection officer – DPO“),
 úprava procesov pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Ako Vám môžeme pri implementácii GDPR a súvisiaceho
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pomôcť?
Gordias pre Vašu organizáciu zabezpečí komplexné
riešenie ochrany osobných údajov. Dohliadneme
na to, aby ste osobné údaje spracúvali v súlade so
zákonnými
požiadavkami.
Našim
klientom
poskytujeme širokú škálu služieb od jednorazových
konzultácií po komplexné projekty ochrany osobných
údajov.

Máme profesionálny konzultačný tím špecializovaný
na zavádzanie GDPR, vďaka našim bohatým
skúsenostiam v oblasti ochrany osobných údajov
pomôžeme Vašej organizácii efektívne dosiahnuť
stanovený cieľ v súlade s GDPR resp. so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V rámci implementácie GDPR Vám

zistíme, aký je súčasný stav spracúvania osobných údajov,
identifikujeme zmeny v spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné zaviesť,
vypracujeme všetky potrebné dokumenty vyplývajúce z požiadaviek GDPR,
odporučíme opatrenia na splnenie všetkých personálnych, organizačných a technických požiadaviek
vyplývajúcich z GDPR,
 pomôžeme aktualizovať vnútorné predpisy popisujúce spracúvanie osobných údajov (napr. smernicu
o ochrane osobných údajov),
 vypracujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.





Vieme Vám pomôcť nielen po právnej a formálnej
stránke dosahovania súladu s GDPR. Tým, že
Gordias je spoločnosť špecializujúca sa na oblasť
informačnej bezpečnosti, vieme Vám v rámci riešenia
ochrany osobných údajov poskytnúť aj reálne
zhodnotenie, návrh a implementáciu procesov
informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

V prípade dohody môžu vo Vašej organizácii naši
špecialisti vykonávať
aj
funkciu
externej
zodpovednej osoby – DPO podľa požiadaviek
GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

Časové míľniky implementácie GDPR v prostredí SR
• zverejnenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v Zbierke zákonov
Máj 2013

• zverejnenie smernice č. 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými
orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na
Apríl 2016 účely výkonu trestných sankcií

Máj 2016

• zverejnenie nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (GDPR)

• medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov
Jún 2017

• zverejnenie nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v Zbierke zákonov
Jan. 2018

Máj 2018

• uplatniteľnosť GDPR ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v celom rozsahu

Implementácia požiadaviek GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov do prostredia
konkrétnej organizácie trvá podľa našich odhadov rádovo mesiace v závislosti od zložitosti nastavovaného
prostredia. Nenechávajte si preto implementáciu požiadaviek GDPR až na poslednú chvíľu, odporúčame Vám
preto s analýzou a plánovaním implementácie začať čím skôr a využiť služby spoločnosti Gordias.

Kontaktujte nás
Ak chcete vedieť viac o nariadení GDPR resp. o zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
alebo by ste potrebovali vypracovať cenovú ponuku, prípadne potrebovali len nezáväznú konzultáciu,
navštívte našu internetovú stránku www.gordias.sk
a vyplňte kontaktný formulár, alebo nás
kontaktujte na e-mailovej adrese info@gordias.sk

