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Zákonnost zpracování, souhlasy
Povinnost prokázat právní základ pro 
pořízení a zpracování osobních údajů. 
Zavedení různých druhů souhlasů. Souhlasy 
musí být zřetelné oddělené od dalších 
dokumentů.

1

Nová práva subjektů údajů

Regulace zavádí nová práva: právo být 
informován, právo být zapomenut, právo 
nebýt zpracováván a vyhodnocován 
automatizovanými procesy, právo na 
portabilitu dat.

2

Data Protection Officer

Mandatorní zřízení funkce DPO, který musí 
mít příslušné odborné znalosti. Dále je 
potřeba zajistit přímý přístup k nejvyššímu 
vedení společnosti, dostatečné zdroje a řídit 
možné střety zájmů.

3

Záměrná a standardní ochrana 

Při návrhu či používání systému je nezbytné 
učinit opatření pro ochranu osobních údajů 
(pseudonymizace, minimalizace používání 
osobních údajů).

4

Zodpovědnost
Společnost musí přijmou opatření a zavést 
procesy a mechanismy pro ochranu 
osobních údajů v celém jejich životním cyklu. 
Soulad s požadavky musí být dostatečně 
zdokumentován, aby byl prokazatelný.

5

Sankce

Zavádí se nové významné sankce (max. 4% 
celosvětového obratu nebo 20 mil EUR). 6
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GDPR

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Klienti 

Strukturované, dokumentované, IT systémy a DWH, vyšší 

soulad se zákonem

Neklienti

Různé procesy, hůře dokumentované, často ve formě excelů, 

nižší úroveň souladu se zákonem

Procesy

Vznik

►Pobočky, externí distribuce, online 

►HR, distribuce, prodej, online kanály

Správa

►Postoupení, CRM, inkaso

►Změny ve smlouvách se 
zaměstnanci/třetími stranami, apod.

Třetí strany

►Externí call centrum, inkasní agentura, 
centrála

►Personální agentury, apod.

Ukončení smlouvy

►Ukončení klientem, expirace určitých 
dat

►Archivace

Žadatelé

►Existence klientského souhlasu, využití 
údajů

►Žadatelé, nabídky

Využívání dat

►Modelování, scoring, marketing

►HR statistiky

IT

Systémy Data Infrastruktura
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Požadavky GDPR Kroky nutné pro naplnění požadavku Možné řešení nebo návrh na automatizaci

Zodpovědnost ► Vypracování dokumentace o výskytech osobních údajů v 
organizaci a v procesech zpracování

► Revize rozsahu používaní osobních údajů

► Zajištění doložitelnosti jednotlivých opatření vůči 
subjektu údajů či vůči regulátorovi

► Vytvoření registru osobních údajů

► Automatizované mapování výskytu osobních údajů v 
organizaci

► Zavedení nástrojů pro prevenci úniku dat

► Zavedení nástrojů pro detekci neoprávněného přístupu

Zákonnost 
zpracování

► Vypracování dokumentace o výskytech osobních údajů v 
organizaci a v procesech zpracování

► Revize způsobu používání a lhůt zachování osobních dat v 
systémech organizace, či v papírové podobě

► Vytvoření registru osobních údajů

► Využití nástrojů a technik pro automatizované 
mapování výskytu nebo mazání dat  

Nová práva subjektu 
údajů

► Vypracování dokumentace o výskytech osobních údajů v 
organizaci a v procesech zpracování

► Identifikace dopadů nových práv subjektů na procesy a 
systémy

► Verifikace systémové podpory realizace jednotlivých 
požadavků a prioritizace implementačních aktivit

► Vytvoření registru osobních údajů

► Využití nástrojů a technik pro automatizované 
mapování výskytu nebo mazání dat  

► Využití technik pseudonymizace nebo anonymizace dat 
ve zpracování osobních údajů

Souhlasy ► Verifikace procesu získání svobodného, odlišitelného a 
jasně doložitelného souhlasu

► Zavedení procesu informování klienta o možnosti 
odebrání souhlasu

► Revize procesů založených na souhlasu a zohlednění jeho 
existence

► Zavedení systému evidence souhlasů

► Integrace na registr osobních údajů
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Zhodnocení připravenosti Náš přístup

Workshopy a 1:1 schůzky s využitím EY 
akcelerátoru s cílem zhodnotit současnou 
shodu s požadavky GDPR a identifikovat 
nejvíce zasažené oblasti a nutné kroky k 

vedoucí k nápravě.

Výstupy

Cílené a rychlé zhodnocení, které poskytne 
informaci o míře připravenosti splnit klíčové 
požadavky GDPR.

1

GAP analýza Náš přístup

Detailní dotazníky, schůzky a workshopy s 
cílem analyzovat současný stav 
(dokumentaci, procesy a postupy) a 
identifikovat všechny rozdíly oproti 
požadavkům GDPR.

Výstupy

Detailní zhodnocení, které ukáže shodu s 
jednotlivými požadavky GDPR, identifikuje 
klíčové nesoulady a rizika, dopady, návrh 
variant a roadmapu pro implementaci.

Mapování datových toků Náš přístup

Detailní dotazníky, schůzky a workshopy s 
cílem zmapovat, které osobní údaje, ve 
kterých procesech a jakým způsobem 
organizace zpracovává.

Výstupy

Dokumentace o výskytu osobních údajů v 
procesech a souvisejících systémech a o 
způsobu zpracování v celém jejich životním 
cyklu.

2

3

2
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y

* Závisí na počtu procesů/systémů; je možné realizovat paralelně
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Vyhodnocení a prioritizace* Náš přístup

U každého nesouladu nebo skupiny 
nesouladů regulace popíšeme riziko včetně 
možných sankcí či jiné újmy a vyhodnotíme 
závažnost daného nesouladu a náročnost 
implementace nápravného opatření.

Výstupy

Heat-mapa za nesoulady/systémy
a návrh priorit a dalších kroků.

Detailní analýza Náš přístup

Workshopy s business a IT útvary s cílem 
detailně analyzovat dopady dle priorit, 
navrhnout možné varianty řešení, včetně 
odhadu časování a nákladů na jejich 
implementaci.

Výstupy

Detailní analytické dokumenty, které budou 
podkladem pro implementaci opatření a 
návrh roadmapy pro implementaci cílového 
stavu.

Implementace Náš přístup

Návrh a implementace specifického IT řešení 
ve spolupráci s našimi technologickými 
partnery.

Výstupy

Ucelená dodávka specifického IT řešení.

4

5

6

* Fáze 4 je nedílnou součástí Fáze 2/3
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Vysvětlivky:

Anonymizace

Pseudonymizace

Šifrování

Minimalizace

Monitoring

Security

Proces vymazání

Soulad GDPR

Kategorie os. 
údajů

Oblast zpracování

IT systém agendy

GDPR opatření

Sběr a pořizování 
údajů

Oblast CRM

Uchování údajůVyužití údajů Sdílení údajů

Oblast Sales

Oblast Plateb

Správa smluv

Finance

HR

Core systém WEB, Portal DW, Call center, Agent

Přehledová vrstva: Oblasti, Systémy, Řešení GDPR požadavků a mapování na detailní vrstvu 

Profil klienta
Informace o 

používání 
produktů

Informace o 
klientovi

Informace o 
používání 
produktů

Externí agentura

Výmáhaní, platbyCore systém DW Policie, Právní kancelář

Informace o 
klientovi

Citlivá data 
klienta

Informace o 
používání
produktů

Informace o 
klientovi

Profil klienta

HR systém 

Informace o 
klientovi

Informace o 
zaměstnanci

Citlivé
informace 

zaměstnance

HQ, Regulatory Digital ArchiveCore systém 

DW, Call centre, Agent
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Souhlasy

Zpřesněné požadavky na souhlasy mají zásadní dopad do zpracování dat 
subjektu i do systémů, které tato data zpracovávají:

► Subjekt musí být informován o účelu sběru a zpracování os. údajů na 
základě souhlasu

► Před zpracováním vyžadujícím souhlas musí proběhnout kontrola na jeho 
existenci (doložitelná)

► V případě neexistence souhlasu ani jiného zákonného důvodu se musí 
subjekt vynechat ze zpracování (os. údaje se nadále nesmí využívat)

► Pokud klient vznesl námitku, tak se musí pozastavit jeho zpracování os. 
údajů

► Při požadavku na smazání os. údajů, které podléhají souhlasu,  musí být 
tyto údaje vymazány (popř. anonymizovány) 

 Zpracovatel musí mít systém pro řízení souhlasů

 Business procesy a IT systémy musí brát v úvahu omezení vyplývající ze 
souhlasů

 Celý proces musí být doložitelný

Klíčové aspekty souhlasu:

► Pro konkrétní účel

► Jednoznačný 

► Jednoduše odvolatelný

► Specifika souhlasů pro nezletilé a jeho udělení zákonným zástupcem

► Ověřovaní zákonného zástupce

Core
system

Udělení 
souhlasu

Odebrání 
souhlasu

Ověření 
existence 
souhlasu

Omezení 
zpracování

Požadavek na 
omezení 

zpracování

Zrušení 
požadavku na 

omezení 
zpracování

Web
Mobilní 
aplikace

Klient

Databáze souhlasů

Identifikace subjektu
Časové záznamy

Platnost
Typ změny

Agent Zaměstnanec

Registr 
osobních údajů 

Smlouvy

Platby

CRM

HR

Šifrování

Minimalizace

Monitoring

Security

Proces 
vymazání

Profil
klienta

HR citlivé
údaje

Citlivé
údaje 

klienta
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Ztráta nebo krádež 
notebooků a mobilních 

zařízení

Neoprávněný přenos 
dat na přenositelná 

media

Sdílení souborů/P2P

Firemní e-mailInstant messaging, 
sociální média, 
osobní e-mail

Kopírování a tisk 
citlivých dat

Citlivá data uložená 
v nezabezpečených 

úložištích Typické 
vektory úniku 

dat

Pouze 4% z úniků dat byly “bezpečné úniky” 

tzn. kde data byla šifrovaná a nezneužitelná 

(více na http://breachlevelindex.com)

Data Leakage Prevention je program detekce a prevence 
úniku důvěrných informací z organizace.

Důsledky porušení: sankce, ztráta důvěry, pokles 
businessu, ztráta konkurenční výhody.

V GDPR nově: hlášení o úniku a vyšší sankce 

Pro efektivní ochranu musíme znát:

► Místa, kde jsou data uložena, kdo a jak s nimi pracuje

► Rizika a vektory úniku dat

► Oblasti monitoringu a ošetřené právní důsledky 
monitoringu

Nástroje a řešení pro DLP:

► Kontrola uživatelů, kontrola a monitoring provozu, 
monitoring neobvyklých operací, preventivní opatření

► Identity access management

► Politiky, standardy a interní směrnice
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Přehled o zpracovávání a uchovávání dat (Registr, Data inventory)

► Data governance z hlediska GDPR

► Analýza osobních dat v datových zdrojích, datových tocích

► Detekce a monitoring výskytu os. údajů

Systémová podpora nových práv

► Sdílení údajů

► Výmaz údajů

► Přenos údajů

Zohlednění souhlasů při řízení zpracování

► Správa a kontrola souhlasů v požadované struktuře včetně on-line kontroly
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Informace o EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb 
v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost 
problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry 
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám 
umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, 
klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více
členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou 
osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí,  
služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím 
naše webové stránky ey.com.
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