8 FAKTOV O GDPR
KTORÉ MUSÍM VEDIEŤ
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GDPR nadobudne účinnosť
25.mája 2018.
Je potrebné uistiť sa, že všetky osoby
z organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje
vedia o legislatívnej zmene.

Potrebné je vykonať analýzu právnych
základov, overiť, či možno spracúvať osobné
údaje aj naďalej v súlade s GDPR. Podstatne
sa zmenili náležitosti súhlasu, získané súhlasy
treba analyzovať v kontexte iných právnych
základov, ako aj ich súladu s GDPR.

Rozsah práv dotknutých osôb sa výrazne
rozšíril. Nevyhnutný bude audit aj technických riešení využívaných v organizácií za
účelom overenia, či je organizácia schopná
plniť všetky práva dotknutých osôb v lehotách
a spôsobom stanoveným v GDPR.

Ustanovenie zodpovednej osoby sa
vyžaduje, ak sa spracúvajú osobné údaje
orgánmi verejnej moci, alebo dochádza k
systematickému monitorovaniu dotknutých
osôb, alebo sa vo veľkom rozsahu spracúvajú
osobitné kategórie osobných údajov.
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Je nevyhnutné poznať a zdokumentovať,
aké osobné údaje sa v organizácií spracúvajú,
aké osoby k nim majú prístup, odkiaľ osobné
údaje pochádzajú a kam a komu sa poskytujú
a sprístupňujú (tok údajov). Možno predpokladať, že bude potrebné vykonať audit
spracúvania osobných údajov.

Dotknutým osobám treba poskytovať rozsiahle informácie o spracúvaní ich osobných údajov a to nepretržite. V GDPR
sa zdôrazňuje princíp transparentnosti
a prehľadnosti toku osobných údajov.

Zavádza sa povinnosť hlásiť narušenia
ochrany osobných údajov. Musíte sa uistiť,
že v organizácii sú nastavené správne procesy
ako narušenie ochrany osobných údajov zistiť,
minimalizovať dopady narušenia ochrany a
prípadne ohlásiť narušenie všetkým určeným
osobám v lehotách stanovených podľa GDPR.

Ak vaša organizácia pôsobí aj v zahraničí, je potrebné určiť hlavný vedúci dozorný orgán.
V prípade prenosu osobných údajov mimo EU
je potrebné zhodnotiť ochranu osobných údajov
v tretej krajine a nastaviť tomu zodpovedajúci
režim cezhraničného prenosu dát.
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