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Městská část Praha 10
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Návrh usnesení
Rady městské části Praha 10
číslo
ze dne 29. 6. 2017
k návrhu záměru na zajištění analýzy posouzení dopadů 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
a poradenské podpory implementace tohoto nařízení v podmínkách městské části
Praha 10, včetně jí založených a zřízených organizací
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje
záměr zajištění analýzy posouzení dopadů 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 a poradenské podpory
implementace tohoto nařízení v podmínkách městské části Praha 10, včetně jí založených
a zřízených organizací

II. ukládá
1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP
1.1. ve spolupráci s KT – personálním oddělením, OHS, OKK, OSO a OŠK zajistit
realizaci bodu I. formou výběrového řízení
Termín: 31. 8. 2017

Předkladatel:
Anotace:
Provede:
Na vědomí:
Garant:
Číslo tisku:

Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
TAJ, STA
Mgr. Tomáš Kosmel, vedoucí OKK
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Důvodová zpráva
Dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data
Protection Regulation, dále jen „GDPR“). Dosah GDPR je přitom značný, neboť tento
dokument nebude mít dopady pouze v oblasti ochrany osobních údajů v rámci členských států
EU, ale ovlivní i subjekty mimo tento prostor, které pracují s osobními údaji osob žijících v EU.
Vzhledem k přímé aplikovatelnosti GDPR dojde v České republice ke zrušení celé
hmotněprávní úpravy, doposud obsažené zejména v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a dále některých hmotněprávních úprav
souvisejících zvláštních právních předpisů. GDPR se tak stane plnohodnotným právním
předpisem pro oblast ochrany osobních údajů, se kterým bude nutné v podmínkách subjektů
spravujících či zpracovávajících jakékoli osobní údaje fyzických osob nadále pracovat.
Přestože současný zákon o ochraně osobních údajů s některými instituty již pracuje,
neboť do sebe implementoval původní Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 95/46/ES,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, GDPR přináší do českého právního řádu mnoho výrazných změn.
Veškeré tyto změny přitom dopadají plně na orgány veřejné moci a veřejné subjekty, kterým
nesvědčí z podmínek GDPR žádné výjimky.
Významnými změnami, které GDPR přináší, jsou zejména nová práva subjektů údajů,
jako např. právo být zapomenut, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na bezplatnou
první kopii osobních údajů, nebo právo na omezení zpracování osobních údajů.
Na správce a zpracovatele osobních údajů jsou zároveň kladeny přísnější požadavky na toto
zpracování, ať už bezpečnostní, nebo evidenční (např. přechod nynější registrační povinnosti
Úřadu pro ochranu osobních údajů do nové povinnosti vést přímo správcem či zpracovatelem
záznamy o činnostech zpracování), přičemž tyto požadavky jdou ruku v ruce s vyššími nároky
na zajištění organizačních a technických opatření. Novými povinnostmi jsou dále povinnost
zpracovat téměř ve všech případech nakládání s údaji posouzení dopadu na ochranu osobních
údajů, ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů (pro orgány veřejné moci povinné),
rozšíření informační povinnosti vůči subjektům údajů a přísnější požadavky na podobu
souhlasu s výslovně stanoveným právem souhlas kdykoli odvolat, což se může promítnout
zejména do smluvních vztahů.
V případě závažného pochybení proti GDPR může být dozorovým orgánem (v podmínkách
České republiky Úřadem pro ochranu osobních údajů) uložena pokuta až do výše
20 000 000 eur, v případě podniku až do 4 % z celkového ročního světového obratu. Udělením
takové pokuty však není nikterak dotčeno právo subjektu údajů na náhradu způsobené újmy,
tedy celkové výdaje spojené s porušením povinností plynoucích z GDPR mohou být mnohem
vyšší. GDPR je postaveno na rizikově orientovaném přístupu, což znamená, že správce
a zpracovatel osobních údajů musí hodnotit zamýšlené činnosti a procesy zpracování údajů
z hlediska rizik, která z těchto činností a postupů plynou pro práva a oprávněné zájmy subjektů
údajů. Správci a zpracovatelé jsou povinni na základě identifikovaných a zhodnocených rizik
zavést přiměřené kontrolní mechanismy a opatření, které zajistí dodržování povinností
stanovených GDPR a ochranu práv subjektů údajů v co nejvyšší možné kvalitě.
Z tohoto důvodu je třeba, aby každá organizace spravující či zpracovávající osobní údaje
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důkladně analyzovala své stávající procesy zpracování těchto údajů, včasně a úplně odhalila
rizika a nově nastavila postupy tak, aby byly v souladu s GDPR. Vzhledem k tomu,
že tyto postupy budou vyžadovat určitou časovou náročnost, je vhodné v podmínkách správců
a zpracovatelů osobních údajů, tedy i městské části Praha 10, začít s těmito procesy co nejdříve.
V předkládaném materiálu je proto navrhováno schválení zajištění analýzy posouzení dopadů
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
a poradenské podpory implementace tohoto nařízení v podmínkách městské části Praha 10,
včetně jí založených a zřízených organizací, neboť i tyto organizace spravují osobní údaje
fyzických osob a zároveň vykonávají svěřený úsek veřejné moci.
Přílohu č. 1 tohoto materiálu tvoří informativní materiál z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se
aplikace GDPR.

