Startuje nový ročník
soutěže Pověřenec
roku
____

DATA PRIVACY
MONTHLY RESUME
PRAVIDELNE. V PRAKTICKOM FORMÁTE.

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.

Spracovanie
osobných údajov po
Brexite
____

Ojedinelé
rozhodnutie Írskeho
dozorného úradu
____

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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Startuje nový ročník soutěže Pověřenec 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 28. února 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: https://www.dporoku.cz/.

Stanovisko českého Spolku k využití lokalizačních údajů
V návaznosti na návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví ČR, který má za cíl umožnit využívání
lokalizačních údajů z mobilních telefonů k boji s epidemiemi připravil Spolek pro ochranu osobních údajů
stanovisko, které upozorňuje na rizika spojená s navrženou úpravou.
Ministerstvo zdravotnictví připravilo v prosinci 2020 komplexní novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, reagující na nedostatečné zakotvení postavení některých státních orgánů a jejich
kompetence při boji s epidemiemi (aktuálně COVID-19). Součástí tohoto návrhu je i změna zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, jejímž cílem je zakotvit oprávnění Státní hygienické služby k získávání
lokalizačních údajů osob, které prokazatelně onemocněly infekčním onemocněním.
Spolek pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku považoval za nutné upozornit na několik aspektů
novely, které podle názoru spolku mohou způsobit nekompatibilitu novely s úpravou základních práv ať již
vyjádřených v ústavních principech či v právních předpisech EU, které na ně navazují (zejména GDPR a
směrnice 2002/58/ES).
Text stanoviska naleznete zde.

Spracovanie osobných údajov po Brexite
Britská vláda zverejnila zhrnutie dopadov Brexitu na spracovanie osobných údajov vrátane prenosu dát z EÚ.
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Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl.23 GDPR
Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k obmedzeniam podľa čl. 23 všeobecného nariadenia
o ochrane údajov prijaté na decembrovom plenárnom zasadnutí EDPB. Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj
postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, a to do 12.februára 2021.
Boli vypracované z dôvodu zjednotenia výkladu k čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko
pandémia koronavírusu priniesla snahu rôznej aplikácie tohto článku vo viacerých štátoch. Obsahujú
odporúčania pre zákonodarcov a pre samostatných prevádzkovateľov ako postupovať, ak chcú zabezpečiť
rešpektovanie základných práv a slobôd dotknutých osôb a obmedzení podľa čl. 23 všeobecného nariadenia
o ochrane údajov. V usmerneniach sa snaží EDPB poukázať na situácie, ktoré nebudú v súlade s podstatou
základného práva na ochranu osobných údajov zaručeného Chartou základných práv Európskej únie.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář
Komentář určený především odborníkům v oblasti ochrany osobních údajů a také všem, kteří se s touto
problematikou a souvisejícími právními otázkami, včetně závěrů judikatury, chtějí hlouběji seznámit je v
prodeji!
Děkujeme kolektivu autorů složeného převážně z řad členů Spolku pro ochranu osobních údajů, kteří se
podíleli na vzniku tohoto komentáře pod vedením člena našeho spolku pana Miroslava Uřičaře a předsedy
našeho spolku Vladana Rámiše.

Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů
Jakub Míšek, člen českého Spolku, právě vydal knihu Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů.
Kniha je volně dostupná online.

Data Protection Media Award
The Data Protection Media Award, which comes with a prize money of 3,000 euros, honors entries that
explain data protection in a clear and understandable way, while at the same time addressing the topics and
language of their target group. A total of 49 entries were submitted for the fourth year of the competition – a
new record. Entries of all media genres and forms, whether long or short films, reports, print and radio
contributions, songs, media platforms, video clips or animated contributions, were eligible for submission (the
deadline was December 10, 2020). The prerequisite, however, is that they must have been published in
German. Initiator of the DAME is the German Association of Data Protection Officers (BvD) r, starting from this
year it is continued by its non-profit company “privacy4 people”.
From the 49 submissions, the jury nominates three finalists who are invited to the festive awards ceremony in
Berlin on April 28, 2021. The winners will be announced at the gala. The criteria for selection are professional
presentation, comprehensibility, target-group-specific appeal and originality.
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Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a GDPR
EDPB prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných
službách na vnútornom trhu a GDPR, ktoré prešli verejnou konzultáciou.

Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) GDPR
Cieľom dokumentu je poskytnúť usmernenie pri uplatňovaní vyššie uvedených článkov GDPR o prenose
osobných údajov od orgánov verejnej moci v EHP, orgánom verejnej moci v tretích krajinách alebo
medzinárodným organizáciám, pokiaľ sa na ne nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti prijaté Európskou
komisiou. Usmernenia reflektujú aj závery rozhodnutia SDEÚ vo veci Schrems II.

Už vím, jak do Ameriky?
Výborná analýza současného stavu regulace předávání osobních údajů mimo EU.

Český Úřad pro ochranu osobních údajů má i druhého místopředsedu. Byl jím zvolen dosavadní ředitel
odboru právního a zahraničního, Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

Google může převzít Fitbit
Evropská komise schválila akvizici výrobce a provozovatele chytrých nástrojů pro sledování tělesné aktivity
Fitbit ze strany společnosti Google. Případné omezení konkurence či obavy z narušení soukromí propojením
databází uživatelů některé služby Google s informacemi o jejich zdravotním stavu, bude po dohodě Komise se
společností Google pro uživatele z EHS zajištěno takto:




Google bude data uživatelů Fitbit udržovat oddělená a nebude je využívat k marketingu
k propojení údajů ze služby Fitbit bude nutný výslovný souhlas uživatele
Google i nadále umožní přístup dalších aplikací do Fitbit API, toto rozhraní nebude nijak omezovat

Nastavená pravidla platí na 10 následujících let, Komise je může prodloužit. Google se rovněž zavázal, že bude
jmenovat zaměstnance odpovědného za monitorování plnění daných podmínek.
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Trestné body pro řidiče nejsou dle názoru generálního advokáta citlivými údaji podle GDPR
Generální advokát Soudního dvora Evropské unie zveřejnil stanovisko k předběžné otázce položené lotyšským
ústavním soudem. Ten se tázal, zda je nutno informace o trestných bodech uložených řidičům považovat za
informace o trestných činech či přestupků ve smyslu čl. 10 GDPR. Další otázka směřovala k tomu, zda
informace o trestných bodech uložených konkrétním řidičům mohou být veřejně přístupné.
Generální advokát Maciej Szpunar k tomu uvedl, že podle jeho názoru údaje o trestných bodech nespadají pod
čl. 10 GDPR a jedná se tak o "běžné" osobní údaje. Ani to však neznamená, že by tyto údaje mohly být veřejně
přístupné. Podle generální advokáta je národní úprava, která tato data zpřístupňuje neomezenému okruhu
příjemců, v rozporu se zásadami účelového omezení a minimalizace údajů tak, jak je stanoví GDPR.

Irský dozorový úřad uložil Twitteru pokutu €450,000.
Toto rozhodnutí je první vlaštovkou řešení sporů Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (EDPB) dle
mechanismu jednotnosti, neboť rozhodnutí irského dozorového úřadu vychází ze závazného rozhodnutí EDPB
přijatého dle čl. 65 GDPR v polovině listopadu na 41. plenárním zasedání EDPB.
Rozhodnutí komentoval DPO Twitteru takto:
"Twitter worked closely with the Irish Data Protection Commission (IDPC) to support their investigation. We
have a shared commitment to online security and privacy, and we respect the IDPC’s decision, which relates to
a failure in our incident response process. An unanticipated consequence of staffing between Christmas Day
2018 and New Years’ Day resulted in Twitter notifying the IDPC outside of the 72 hour statutory notice period.
We have made changes so that all incidents following this have been reported to the DPC in a timely fashion.
We take responsibility for this mistake and remain fully committed to protecting the privacy and data of our
customers, including through our work to quickly and transparently inform the public of issues that occur. We
appreciate the clarity this decision brings for companies and consumers around the GDPR’s breach notification
requirements. Our approach to these incidents will remain one of transparency and openness.“
Dostupné je i rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který řešil námitky dozorových úřadů
z dalších členských zemí proti návrhu rozhodnutí irského úřadu. Na základě těchto námitek byla zejména
zdvojnásobena původně navrhovaná pokuta.

Studie ohledně data retention
Evropská komise publikovala studii ohledně data retention v elektronických komunikacích.

Francouzský dozorový úřad (CNIL) uložil dvěma společnostem ze skupiny Google pokutu
Pokuta v celkovém součtu 100 milionů EUR za porušení pravidel (udělení souhlasu a transparence) při
používání cookies dle francouzské národní pravní úpravy transponující evropskou směrnici e-Privacy.

... a zákon o ochraně osobních údajů připravuje i Čína
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Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu a prajeme
Vám šťastný nový rok.
www.soou.sk

www.ochranaudaju.cz
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