Služby v oblasti GDPR
pro klienty a partnery VIPAPP a FG Financial Group
CO JE TO GDPR
General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR, je nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. Pro řadu správců
a zpracovatelů osobních údajů představuje toto nařízení, jež bude na území ČR i v dalších členských státech EU účinné
od 25. 5. 2018, doslova revoluci v oblasti práce s daty fyzických osob. Vzhledem k novým a zpřísněným povinnostem,
které zasáhnou firemní procesy vč. personalistiky, IT, bezpečnosti a správy klientských dat či compliance, a vzhledem
ke složitosti, kterou s sebou implementace uvedeného nařízení přináší, je třeba začít s přípravou již nyní, přičemž:
 lhůta ponechaná správcům a zpracovatelům na přípravu již běží, ode dne účinnosti musí všichni správci
a zpracovatelé osobních údajů zajistit a prokázat plný soulad s požadavky GDPR;
 p
 roces přípravy na plnění nových povinností bude časově náročný a bude zahrnovat řadu kroků. Ty budou
zahrnovat zejména provedení důkladné vstupní analýzy stávajícího stavu zpracování osobních údajů,
zmapování procesů v této oblasti, provedení srovnávací analýzy a následně identifikace vhodného řešení
k dosažení souladu s novými požadavky.
KOHO SE GDPR TÝKÁ
 k aždého subjektu ze soukromého i veřejného sektoru, který pracuje a nakládá jakýmkoli způsobem
s osobními údaji fyzických osob, a to bez výjimky.
PROČ JE NUTNÉ ŘEŠIT GDPR
 zpřísnění pravidel pro získávání osobních údajů a jejich zpracování;
 jasně definovaná odpovědnost správce a zpracovatele za dodržování požadavků GDPR, povinnost hlásit
každý incident Úřadu pro ochranu osobních údajů, vysoké sankce za porušení;
 zcela nové povinnosti pro správce i zpracovatele;
 posílení a rozšíření práv fyzických osob při nakládání s jejich osobními daty.
Advokátní kanceláři Velíšek & Podpěra nabízí v oblasti GDPR komplexní vzdělávací služby. Na základě dlouhodobých
zkušeností s přípravou řady klientů na účinnost nové významné legislativy (občanský zákoník, zákon o zadávání
veřejných zakázek) máme ověřeno, že vzdělávání klíčových lidí je pro každou firmu stěžejní, a to bez ohledu
na velikost. V oblasti GDPR navíc poskytujeme unikátní přístup ke klientským potřebám, neboť spolupracujeme
s lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, společností ERA-BHC CS s. r. o., která se mj. zaměřuje na bezpečnostní,
datové a procesní analýzy, návrh architektury informačních systémů a následnou realizaci. Společně Vás tak můžeme
připravit na příchod GDPR nejen po stránce právní, ale také procesní, technické a bezpečnostní.
Důsledná příprava na příchod nové legislativy Vám umožní analyzovat, ve kterých oblastech se změny nejvíce
projeví, jaký budou mít vliv na chod firmy a vnitřní procesy, vytipovat rizika a následně se soustředit pouze na to
podstatné, co je s implementací GDPR spojeno. S tímto záměrem jsme také připravili následující standardizované
služby související s přípravou klienta na účinnost GDPR, a to s rozdělením na různé úrovně školení, které si klient
vybírá podle vlastních potřeb.

1. Úvodní workshop s klientem
Rozsah, obsah a účel workshopu
 workshop v rozsahu 1,5 h + navazující diskuse a zpětná vazba od klienta;
 prezentace GDPR a jeho dopadů pro klíčové osoby organizace;
 problematika odpovědnosti za dodržování GDPR při nakládání s osobními údaji;
 rozbor základních institutů a povinností správce a zpracovatele;
 identifikace klíčových oblastí činnosti klienta, které zahrnují zpracování osobních údajů;
 z ískání zpětné vazby pro účely navazujících činností a přípravy nabídky školení a právních služeb na míru
potřebám klienta.
2. Půldenní školení odpovědných osob v organizaci klienta – právní školení
Rozsah, obsah a účel školení
 školení v rozsahu 3 h;
 principy a základní zásady GDPR, smysl a cíle právní úpravy;
 předpoklady pro zákonné zpracování osobních údajů, titul ke zpracování;
 požadavky na bezpečnost zpracování, technická a organizační opatření k zajištění souladu;
 správce a zpracovatel osobních údajů – povinnosti dle GDPR a odpovědnost za jejich dodržení;
 práva subjektu údajů a jak je dodržovat.
3. Celodenní školení odpovědných osob v organizaci klienta – včetně oblasti kybernetické bezpečnosti
Rozsah, obsah a účel školení
 š kolení v rozsahu 1 dne, kdy toto školení zahrnuje právní školení AK Velíšek & Podpěra v rozsahu 3 bloků
(každý v rozsahu 1,5 h) a 1 blok (rozsah 1,5 h) školení z oblasti kybernetické bezpečnosti, který bude
prezentován zástupcem společnosti ERA – BHC CS s.r.o.;
 c elý 1 blok (rozsah 1,5 h) bude věnován dopadům GDPR na oblast činnosti klienta a specifickým otázkám
plynoucím z oblasti činnosti klienta;
 v rámci školení v oblasti kybernetické bezpečnosti bude řešen způsob plnění požadavků GDPR
na provedení dostatečných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných
dat v informačních systémech.
4. Ad hoc právní služby
V oblasti GDPR dále nabízíme tyto služby
 zajištění kontinuálního vzdělávání, které GDPR požaduje;
 revize smluvní dokumentace a VOP, revize interních dokumentů, postupů a procesů;
 příprava nových smluv a dokumentů, které budou nezbytné pro dosažení shody s GDPR;
 konzultace, právní analýzy.
OBJEDNÁNÍ SLUŽEB
 o
 bjednejte si služby advokátní kanceláře prostřednictvím poptávkového formuláře ve VIPAPP www.vipapp.cz
– sekce pro klienty – služby – právní služby a poradenství – poptávka služeb, https://vipapp.cz/vipapp/
sluzby/velisek-podpera/
 v případě, že se rozhodnete objednat služby advokátní kanceláře Velíšek & Podpěra prostřednictvím
VIPAPP, náleží vám ze strany VIPAPP a.s. odměna dle aktuálně platného Sazebníku odměn VIPAPP.
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