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Novinky
Zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů
Po srpnové prázdninové pauze se 10. 9. uskutečnilo další zasedání Evropského sboru pro
ochranu osobních údajů („EDPB“). Na tomto zasedání přijal EDPB nové pokyny týkající se
práv subjektů údajů. Po přijetí nových pokynů však trvá nějakou chvíli, než dojde k jejich
zveřejnění. Prozatím tyto pokyny zveřejněny nebyly, ovšem očekáváme, že v nich bude
uvedeno, jakým způsobem správně nastavit procesy na vyřizování práv subjektů údajů.
MyData 2019
Naši kolegové se v posledním týdnu v září účastnili konference MyData 2019 v Helsinkách.
Konferenci pořádala stejnojmenná organizace MyData, jejíž hlavní cíl je navrátit osobní
údaje zpět do rukou subjektů údajů tak, aby mohly být co nejefektivněji využity. Na
konferenci hovořilo několik zajímavých osobností a rádi bychom se s Vámi podělili o
některé zajímavé poznatky:
•

Google připravuje velký projekt týkající se práva na přenositelnost. V tomto
projektu by měl mít každý subjekt údajů možnost převést své údaje z Googlu do
dalších aplikací, ať už se jedná o produkty Google či nikoliv.

•

Na konferenci se vedla debata týkající se technických a organizačních zabezpečení
dle GDPR. Byly zmíněny návrhy, že by měly státy vydat základní seznam
dostatečných technických a organizačních opatření, které by rovněž měly
reflektovat vývoj technologií.

•

S kolegou jsme hovořili o problémech s určením správného soudu v případě
pomluvy online a o problémech při práci s osobními údaji ve třetích zemích, které
využívají monitorování internetu. V případě, že máte zájem dozvědět se více,
neváhejte se nám ozvat na gdpr@sedlakovalegal.com.

Mnoho prezentací bude v průběhu října zveřejněno na kanále YouTube a na této adrese:
https://www.youtube.com/channel/UCjBkx-XKa1gOr71fyCrJPfg.
Vysoká pokuta v Polsku
Každý měsíc nyní dochází k udělení vysoké pokuty v některém z členských států. V měsíci
září došlo k udělení vysoké pokuty v Polsku. Pokuta se týkala společnosti provozující
webovou stránku Morele.net. Důvod pokuty? Nedostatečná technická a organizační
zabezpečení, kvůli kterým došlo k úniku údajů o 2,2 miliónech lidí. U přibližně 35 000 lidí
se jednalo o velmi rozsáhlé údaje včetně čísel průkazů, finanční situace, zdrojů příjmu atp.
Během kontroly bylo zjištěno, že u společnosti neexistovaly efektivní procesy na
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odhalování potenciálních rizik. Společnost se však snažila své nedostatky napravit, tudíž
byla uložena pokuta „pouze“ ve výši 645 000 EUR, tedy více než 16 000 000 Kč.
Praktické doporučení: Zjišťování a hodnocení rizik je velmi důležitou součástí procesu
zpracování osobních údajů. Pouze při správném vyhodnocení lze správně nastavit interní
procesy a zabezpečení osobních údajů. Neexistuje jednotný návod, jak riziko vyhodnotit,
ovšem vždy by mělo být hodnoceno důkladně a měly by být zváženy všechny případné
hrozby spojené s prací s osobními údaji (úniky, odpovědnost zaměstnanců, náhodné
události, nedostupnost atp.).
Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GPDR
V minulém díle hlídače právních předpisů jsme se zaměřili na to, jak správně ohlásit
bezpečnostní incident. Jako by nás Úřad pro ochranu osobních údajů vyslyšel a nachystal
formulář, který je možno vyplnit při hlášení bezpečnostních incidentů. Formulář je možno
vyplnit přímo v internetovém prohlížeči a následně jej odeslat (v pravé části nahoře na
první straně).
Formulář

je

dostupný

na

této

adrese:

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=37176

Jak to vypadá s nařízením ePrivacy?
Mladší bratr GDPR, tak se často přezdívá nařízení ePrivacy, které mělo vstoupit v účinnost
právě společně s GDPR. Bohužel se tomu tak nestalo.
Co je nařízení ePrivacy? Toto nařízení by mělo chránit naše soukromí na internetu.
Nařízení zavádí pravidla pro možnosti zpracování dat poskytovateli elektronických
komunikací, stanovuje, že elektronická komunikace by měla být důvěrná, stanovuje
povinnosti

při

nastavování

procesů

při

elektronických

komunikacích

(zákaz

odposlouchávání, sledování, nahrávání aj.). Přínosem ePrivacy by mělo být také zvýšení
ochrany před SPAMem či telemarketingem. Rozdíl oproti GDPR je ten, že ePrivacy
nerozlišuje mezi osobními údaji a neosobními údaji.
V minulosti již byl předložen návrh znění nařízení ePrivacy, který je však stále hluboce
diskutován. Do diskuzí rovněž vstoupily volby do Evropského parlamentu, které
implementační proces značně zpomalily. V rámci Rumunského předsednictví došlo
k výrazným pokrokům ovšem stále jsme se nedočkali finálního znění.
Nyní předsedá Finsko, které již představilo podklad pro jednání Pracovní skupiny
telekomunikací a informační společnosti. V rámci tohoto podkladu je navrhováno hned
několik změn ve znění návrhu ePrivacy. V některých případech jde pouze o zjednodušení



JGSU#VHGODNRYDOHJDOFRP

ZZZVHGODNRYDOHJDOFRP

3XUN\ĊRYD%UQR&]HFK5HSXEOLF|28. října 2566/124, 702 00 Ostrava

textace, v jiných případech došlo k úpravě právních důvodů pro zpracování dat či úpravě
doby, po kterou mohou být ukládána metadata.
Jelikož nařízení ePrivacy upravuje rovněž používání souborů cookies, je potřeba reagovat
na aktuální technologický vývoj jiným způsobem, než čekáním na přijetí nového nařízení
ePrivacy. Výklad používání tak v nedávné době poskytl Soudní dvůr Evropské unie, který
se k používání souborů cookies vyjádřil.
Co tedy říci závěrem? Cesta k přijetí nového nařízení obsahuje velké množství překážek a
nezbývá než doufat, že časté úpravy a diskuze nad zněním nařízení nezpůsobí, že
zákonodárci přijmou znění, které obsahově nebude dávat smysl. Kdy můžeme očekávat
účinnost nového nařízení? V roce 2019 to nebude, rok 2020 je s otazníkem.

Cookies a rozhodnutí SDEU
Světlo světa spatřil velmi důležitý rozsudek Soudního dvora Evropské unie, zabývající se
otázkou nastavení souborů cookies na webových stránkách.
Společnost Planet 49 uspořádala na webových stránkách reklamní loterii, přičemž
uživatelé pro účast v loterii museli sdělit své PSČ, jméno a adresu. Pod zadávacími políčky
byla dvě políčka k zaškrtnutí. Druhé políčko bylo předem zaškrtnuto a týkalo se souhlasu
s využitím cookies analytické služby Remintrex. Pro účast v loterii však nebylo zaškrtnutí
tohoto políčka potřeba, tudíž, pokud uživatel odklikl zaškrtnutí daného políčka, stále se
mohl zúčastnit loterie.
Federace spotřebitelských organizací a sdružení spotřebitelů v Německu podala proti
Planet 49 žalobu, aby přestala využívat takový druh souhlasu. Spor byl nakonec předložen
Soudnímu dvoru Evropské unie, na který byly vzneseny předběžné otázky.
Tyto otázky zněly následujícím způsobem:
•

Jde o právoplatně udělený souhlas, pokud je udělen předem zaškrtnutým
políčkem?

•

Bude se odpověď lišit, když půjde o osobní údaje a když o osobní údaje nepůjde?

•

Musí být uživateli poskytnuty rovněž informace o době funkčnosti souborů cookies
a informace o přístupu třetích osob k souborům cookies?

Soudní dvůr EU na první otázku odpověděl tak, že vyžadovat souhlas na základě předem
zaškrtnutého políčka je v rozporu s aktivně uděleným souhlasem.
Zároveň soudní dvůr EU uvedl, že je nepodstatné, zda se jedná o osobní údaje či nikoliv.
Ukládané soubory cookies tak nemusí ani obsahovat osobní údaje a stále bude v rozporu
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předem zaškrtnuté políčko se souhlasem s využitím cookies. Dle Soudního dvora EU:
„Jakékoliv informace uložené na koncovém zařízení uživatele sítí elektronických komunikací
tvoří součást soukromí uživatele, které vyžaduje ochranu v souladu s Evropskou úmluvou o
ochraně lidských práv a základních svobod.“
Na poslední otázku odpověděl Soudní dvůr EU rovněž kladně, kdy uvedl, že uživatelům
musí být poskytnuty rovněž informace o době funkčnosti souborů cookies a informace o
přístupu třetích osob k souborům cookies.
Praktický dopad: Praktický dopad tohoto rozhodnutí je velmi důležitý a zásadní.
V případě, že využíváte na svých webových stránkách soubory cookies, je potřeba nastavit
aktivní souhlas s využíváním souborů cookies. Tento souhlas se však nebude týkat
nezbytných cookies, které musí na webových stránkách existovat, aby byla zajištěna
funkčnost webu. Ostatní, například marketingové cookies, musí být podmíněny
souhlasem s využitím cookies. Zkontrolujte rovněž informační dokumentaci, zda v ní je
uvedena doba funkčnosti cookies a případné předávání třetím osobám (jiným
společnostem). V případě, že si nevíte rady, jaké soubory cookies zpracováváte, či jak
správně nastavit souhlas, aby byly splnění náležitosti aktivního udělení, neváhejte se na
nás obrátit.

Závěry kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) pravidelně informuje o své dozorové a
rozhodovací činnosti. Nebylo tomu jinak ani v měsíci září, kdy zveřejnil proběhlé kontroly
za 1. pololetí roku 2019.
Zaměstnavatelé, personalistika
V této oblasti provedl Úřad celkem 3 kontroly. V jednom případě kontroloval společnost,
která po ukončení pracovního poměru se zaměstnancem měla stále přístup do jeho emailového účtu (po dobu tří měsíců od skončení pracovního poměru). Vzhledem k tomu,
že bylo nastaveno logování přístupů, incidenty se prošetřovaly a dokumentovaly, bylo
shledáno, že zpracování neporušuje GDPR a vše je nastaveno správně. Z daného zjištění
je patrné, že i po skončení pracovního poměru může mít zaměstnavatel po určitou dobu
přístup do pracovní e-mailové schránky již bývalého zaměstnance. Je však potřeba
správně nastavit technická a organizační bezpečnostní opatření.
Marketing
Velice zajímavý případ byl řešen v souvislosti s koupí databáze kontaktních údajů.
Společnost STEM/MARK, a.s. zakoupila takovou databázi (2 000 fyzických osob a 81 000
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osob právnických), ovšem následně byla Policií ČR upozorněna, že databáze byla
pravděpodobně odcizena telefonnímu operátorovi. Společnost tak databázi odevzdala
Policii ČR, ovšem Úřad uložil pokutu ve výši 400 000 Kč, neboť neexistoval právní důvod
pro zpracování takových údajů. Úřad rovněž doporučil, že koupě databází osobních údajů
z neznámých zdrojů je nelegální a pokud Vás někdo osloví s nabídkou databáze, je
potřeba takovou nabídku odmítnout a věc ohlásit Policii ČR.
V případě, že máte zájem projít si některou z dalších specifických oblastí, ve které Úřad
prováděl

kontrolu,

navštivte

tuto

webovou

stránku:

https://www.uoou.cz/kontrolni%2Dcinnost%2Dv%2Doblasti%2Dochrany%2Dosobnich%
2Dudaju%2D1%2Dpololeti/ds-5655/archiv=1&p1=5649

Závěr
Činnost všech orgánů, které jsou spojeny s ochranou osobních údajů, se začíná po
prázdninách opět rozjíždět. Vzhledem k tomu, že se po prázdninách začíná vracet provoz
do většiny společností, bude činnost Úřadu v příštích měsících výrazně aktivnější.
Jako zajímavost uvádíme článek z Hospodářských novin, který řeší úniky dat a jaké náklady
jsou

s tím

spojeny.

Článek

dostupný

zde:

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=37149
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