
Nová pravidla upravující

ochranu osobních údajů:  
víte, co vás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(The General Data Protection Regulation – GDPR )

GDPR v kostce
• GDPR je nové nařízení sjednocující ochranu osobních údajů napříč celou Evropskou unií.

• Přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování 
a sdílení. Dochází také k rozšíření definice osobních údajů. 

• Nařízení se tak dotýká prakticky všech zaměstnaneckých i klientských dat.

• Občané Evropské unie díky němu získávají výrazně více pravomocí a možnost ovlivnit zpracování osobních dat 
týkajících se jejich osoby.

• V případě nesplnění těchto pravidel zavádí GDPR i nové vysoké sankce.

Dopad GDPR na různé oblasti

Koncepční 
rámec

interních
směrnic a 
pravidel

Proč se o GDPR zajímat již dnes?
GDRP se stane účinným v květnu 2018. Každá organizace bude muset splňovat v tomto termínu všechny nové požadavky, velmi
pravděpodobně Vás tedy čeká řada systémových změn vyžadujících větší množství času. Proto se vyplatí začít s přípravou 
včas.

Ověřte si, jak na tom jste: 

Dokázali byste reagovat na
následující požadavky?

• Jaká data o mně uchováváte 
a k jakým účelům?

• Nepřeji si, abyste dále využívali 
mé osobní údaje k danému účelu 
(například marketingovému).

• Poskytněte mi veškerá osobní 
data, která o mně uchováváte 
ve strukturované strojově čitelné 
formě.

• Vymažte mě kompletně z vašich 
systémů.



© 2017 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje 
společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers 
International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Zuzana Wohlmuth
Vedoucí advokátka
+420 735 701 497
zuzana.wohlmuth@pwclegal.cz

Tomáš Kuča
Partner – Risk Assurance
+420 724 061 817
tomas.kuca@cz.pwc.com

Kontakty:

www.pwc.cz/GDPR

Rádi vás provedeme jednotlivými kroky k úspěšnému fungování GDPR
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PwC = jedinečné a komplexní spojení rozsáhlých znalostí a zkušeností 
z různých oblastí 

Důležitým prvkem naší analýzy je

„Readiness Assessment Tool“,
který zahrnuje operativní a legislativní požadavky
GDPR i srovnání se současnými požadavky 
zákona.

Připravíme 
návrh řešení, 

včetně nastavení 
priorit

potřebných 
kroků

Zajistíme
snadnou
a rychlou

identifikaci
rizikových

oblastí

Naši experti již
zkušenosti

s podobně 
revolučními 

projekty mají
a jsou připraveni 

vám dané
znalosti předat. 

Připravíme vám 
návrh

praktického
řešení 

v souladu
s vašimi

činnostmi.

Najdete u nás
odborníky

s rozsáhlými
zkušenostmi z IT
bezpečnosti, ale

také s procesními,
právními i HR

znalostmi.

Díky zázemí
celosvětové sítě 

PwC vám
zprostředkujeme 

nejnovější 
poznatky

v oblasti ochrany dat
(GDPR).

Zajistíme
potřebnou 
efektivitu

vašeho
projektu
dodáním

osvědčených 
nástrojů.
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Školení
Seznámení
a proškolení klíčových osob 
v problematice GDPR

Příprava
Identifikace
zúčastněných stran, 
organizace workshopů, 
nastavení řízení 
a správy projektu

Analýza
Analýza
současného stavu a 
posouzení míry
souladu
s požadavky GDPR

Návrh řešení
Vypracování cílového
GDPR operačního modelu 
spolu s plánem
implementace
se zaměřením na priority 
a rizika

Implementace
Komplexní podpora při 
zavádění nových či 
upravených postupů 
a opatření. 

Nové a efektivní
fungování
Provoz společnosti podle 
nových pravidel a řádné 
fungování „Pověřence pro 
ochranu osobních údajů“

Společně  
zrealizujeme
vše potřebné, 
aby nedošlo
k ohrožení
fungování

společnosti

Ušetříme 
vám čas, 
náklady

a úsilí
zapojených

lidí
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