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Nájsť kvalitné informácie zo spoľahlivých zdrojov na internete je výzvou.
My sme ju prijali a pravidelne pre vás zozbierame to najdôležitejšie z Data
Privacy a pripravíme bezplatné Monthly Resume. Všetko to
najzaujímavejšie za kalendárny mesiac a v praktickom formáte.

Sme partnerské združenia profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou
osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe na Slovensku
a v Českej republike . Zároveň združujeme zodpovedné osoby menované k naplneniu
povinností podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
Členmi spolku však môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o ochranu osobných údajov.
Sme zakladajúci členovia EUROPEAN FEDERATION OF DATA PROTECTION OFFICERS.
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JIŽ III. ROČNÍK DPO ROKU
Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje již třetí ročník ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů
roku. Akci pořádáme paralelně s kolegy ze slovenského Spolok pre ochranu osobných údajov.
Nominována může být každá osoba, která v roce 2020 vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu
šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve
veřejné správě nebo soukromém sektoru. Nominace jsou přijímány do 31. března 2021.
Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné
veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České
republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere
vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku.
Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne na jaře roku 2021 v Praze. Datum a forma vyhlášení budou upřesněny.
Nominační formulář naleznete zde. Pověřence působící na Slovensku lze pak nominovat tady.
Více informací naleznete na www.dporoku.cz

VŠEOBECNÉ
Peter story
Pripomeňme si, že osobné údaje sa týkajú predovšetkým súkromia každého z nás. O tom, že ochrana osobných údajov v mnohých
prípadoch začína práve nami jednotlivcami, si môžete prečítať aj v článku od JUDr. Pavla Szaba, podpredsedu slovenského Spolku pre
ochranu osobných údajov zverejnený pre EFDPO European Federation of Data Protection Officers.

Report od ENISA
ENISA zveřejnila report, ve kterém se zabývá pokročilými technikami pseudonymizace osobních údajů.
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VŠEOBECNÉ
Expertní diskuse
Český spolek ve spolupráci so Svazem průmyslu a dopravy ČR zorganizoval kvalitně a pestře obsazenou expertní diskusi na téma
předávání osobních údajů po rozsudku SDEU v kauze Schrems II. Více ve zprávě na webu Svazu.

DPO PRO časopis pro pověřence
Symbolicky 28. ledna, tedy v mezinárodní den ochrany osobních údajů, vychází první číslo časopisu DPO PRO. Jedná se o český časopis
zaměřený na téma ochrany osobních údajů. Jak v úvodníku k prvnímu číslu uvádí šéfredaktorka Eva Janečková , časopis hodlá pokrývat
otázky zpracování dat v soukromé i veřejné sféře v co nejšiřším spektru.

Revolut is sharing your data with Facebook
Did you know that Revolut, one of the most popular Fintechs in Europe, is sharing sensitive data with Facebook, like your IP Address,
Device Name, Network Carrier Name, Timezone, and a unique identifier that tracks you? And *YES*, this happens whether you have a
Facebook account or not.

Data privacy community
Switzerland has joined our growing network. Welcome to EFDPO European Federation of Data Protection Officers.

Fenomén revenge porn a iné
V čísle 22 časopisu Revue pro právo a technologie vychází řada článů týkajících se ochrany soukromí, zpracování osobních údajů či
kybernetické bezpečnosti. V tomto vydání jsou mj. diskutovány otázky ochrany údajů v kontextu autonomních vozidel, zpracování údajů
orgány veřejní správy či ochranou soukromí ve vztahu k fenoménu revenge porn a deepfakes.

Efficient incident management and EU regulation (GDPR, PSD2, NIS)
Data breaches are the dominating cause of regulatory fines data privacy area. Proper incident management are becoming a priority for
many organizations. When managing incidents, it can be challenging to identify and properly follow all the applicable rules and
mandatory notifications of different regulators.
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EDPB
Deň ochrany osobných údajov, 28. január 2021
Nakoľko celá Európa čelí pandémii, tak aj pozdrav od všetkých členov EDPB, teda Výboru pre ochranu osobných údajov, bol tentokrát
urobený online, ako spojenie individuálne natočených videosekvencií. Celý záznam si môžete pozrieť TU.

Data Breaches
Usmernenia boli vypracované, aby sa poukázalo na praktické problémy, ktoré majú dozorné orgány pri oznamovaní porušení ochrany
osobných údajov vyplývajúce z ich skúseností od nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia sú
cielené na zosúladenie praxe a postupu pri posudzovaní jednotlivých nahlásených prípadov. Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj,
názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 2. marca 2021.
Zatiaľ nezmenený prenos osobných údajov do Spojeného kráľovstva
EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal Informačnú poznámku o prenose údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane
údajov do Spojeného kráľovstva po prechodnom období (Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after
the transition period - update 13/01/2021).

DOZORNÉ ORGÁNY
Lhůty pro uchovávání dat by se měly pro různé subjekty stanovovat individuálně
Úřad pro ochranu osobních údajů komentuje judikaturu Soudního dvora Evropské unie, který se týká tzv. data retention, tedy uchovávání
lokalizačních a provozních údajů telefonními operátory. Evropský soud opakovaně konstatoval, že takového plošné uchování je
nepřiměřené a protiprávní.
ÚOOÚ apeluje na to, aby se příslušné části českého zákona o elektronických komunikacích, které tuto problematiku upravují a nastavují
plošný přístup, buď vykládaly eurokonformně, nebo aby byly změněny.

Grindr is fined $11.7 million under European privacy law
A další pokuta, tentokrát pro seznamovací aplikaci, která neoprávněně zpřístupňovala osobní a citlivé údaje klientů třetím stranám,
online marketingovým společnostem. Za to jí norský úřad pro ochranu dat uloží pokutu ve výši zhruba 250 milionů českých korun.
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DOZORNÉ ORGÁNY
WhatsAppu hrozí pokuta až 50 milionů euro
Irský úřad pro ochranu dat dokončil kontrolu zpracování osobních údajů společnostní WhatsApp, která se týkala především informování
uživatelů o zpracování jejich dat a získávání souhlasu.
Irský úřad dle neoficiálních informací předložil úřadům z dalších členských států EU před Vánoci návrh rozhodnutí k připomínkám. Irský
úřad navrhuje konstatovat porušení GDPR a uložení pokuty v rozmezí 30-50 milionů euro

Italský regulátor zakázal aplikaci TikTok pro osoby mladší 13let
Pokud společnost ByteDance jako provozovatel aplikace TikTok není schopna ověřit, že její uživatelé nejsou starší 13 let, tak musí
přistoupit k okamžitému zablokování účtů u všech neověřených uživatelů této aplikace. Toto opatření následuje po smrti 10 leté dívky,
která byla uživatelkou této digitální aplikace. Přesto, že se sice již dříve provozovatel aplikace zavázal, že ověřování věku uživatelů bude
vyžadovat, tak nastavená pravidla nebylo obtížné jednoduše obejít. Jako výsledek tedy nyní TikTok potvrdil, že zablokuje všechny
neověřené účty uživatelů s účinností tohoto opatření minimálně do 15. února 2021. Tisková mluvčí společnosti ByteDance dále potvrdila,
že právníci budou analyzovat dopady tohoto rozhodnutí.

JUDIKATÚRA
Uchovávaní provozních a lokalizačních údajů
I přesto, že dozorový úřad doporučuje upravit lhůty pro uchovávání dat, které obsahují také lokalizační a provozní údaje od provozovatelů
sítí elektronických komunikací pro různé subjekty individuálně, tak se nic nemění a česká legislativa (viz. příslušný nález Ústavního
soudu ze dne 14.5.2019) i nadále předpokládá plošné zpracování všech těchto údajů po dobu 6 měsíců.

Soudní ochrana při neposkytnutí kopií osobních údajů
Nejvyšší správní soud ČR se zabýval otázkou, kdy a jak se může subjekt údajů obrátit na soud v případě, kdy správce jeho osobních údajů
nereaguje na žádost o přístup. Blíže viz analýza na webu epravo.cz.

Facebook
Generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek vydal stanovisko v kauze Facebook, ve které se řeší otázka, zda se dozorový úřad
může obrátit národní soud i v případě, kdy se jeho podnět týká přeshraničního zpracování.
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