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GDPR od 25. května 2018! 
 
General Data Protection Regulation 

 
 
Nová evropská norma, týkající se ochrany 
osobních údajů, vstoupí v platnost 25. května 
2018 ve všech zemích Evropské Unie a 
nahrazuje dosavadní právní předpisy, týkající 
se této problematiky. 
 

 
 
 
Co přináší? 
Povinnost chránit osobní údaje pro všechny, kdo s nimi nějakým způsobem 
nakládají. Týká se široké škály subjektů od státních organizací po soukromé 
společnosti. 
 
Co jsou to osobní údaje? 
Jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa, fotografický záznam 
údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo 
filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a 
trestních deliktech či pravomocném odsouzení, genetické, biometrické údaje a 
osobní údaje dětí. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické 
osoby, patří mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje: e-mailová adresa, telefonní 
číslo a identifikační státem vydané údaje.  
 
 
Kapitola 3, Oddíl 1, Článek 13 GDPR: Povinnosti a práva spojená s informacemi 
Při shromažďování osobních údajů musí správce poskytnout a zajistit úplnou 
dokumentaci o jejich účelu, skladování a vymazání. 
 
Kapitola 3, Oddíl 3, Článek 17 GDPR: Právo na to být zapomenut 
Správce údajů je na vyžádání povinen okamžitě a úplně vymazat shromážděné 
údaje. Musí zajistit, aby všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo jakékoli kopie 
byly nezvratně zničeny. Výjimky jsou uvedeny v odstavci 3, týkají se právního 
závazku, například zpracování objednávek. 
 
Kapitola 4, Oddíl 2, Článek 32 GDPR: Bezpečnost při zpracování 

 Technická a organizační opatření musí zajistit ochranu osob. Osobní údaje 
mohou být zpracovány pouze na pokyny správce a musí být dosažena dohoda 
o jejich důvěrnosti. 

 Průběžně musí být sledována ochrana zpracovávaných údajů. 
 Zpracovatelé dat mají v celé EU povinnost mít osobu pověřenou sledováním 

ochrany osobních údajů – tzv. pověřence ochrany dat.   
Viz kapitola 4 o zadávání smluv na skartaci externími dodavateli. 
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Kapitola 4, Oddíl 2, Článek 33 GDPR: Oznámení o porušení ochrany osobních 
údajů 
V případě porušení  ochrany osobních údajů provozovatel neprodleně řeší událost 
s příslušným orgánem dozoru v souladu s kapitolou 6 oddílem 1 článkem 51.  
 
Kapitola 8, Článek 83, § 4 a 5 GDPR: Ukládání pokut 
Rámec sankcí byl podstatně zpřísněn. Porušení ustanovení podléhá pokutám do 20 
milionů EUR nebo až do 4% celkového ročního obratu za předchozí účetní rok. 
 
Nyní před koncem roku je nejvhodnější doba pro přípravu na platnost uvedené 
normy. Součástí by mělo být nejen organizační opatření, ale i vybavení se 
potřebnými skartovacími stroji v kapacitě umožňující dodržení požadavků GDPR. 
 
Jako výhradní distributor skartovacích strojů německé značky HSM nabízíme 
řešení pro jakýkoliv stupeň zabezpečení dat. Pomůžeme vám vybrat správný 
skartovací stroj na zpracování papíru, elektronických médií (CD, flash disky, 
magnetické pásky), ale i hraddisků z vyřazených počítačů, tiskáren a kopírek. 
Ano, ani tato data, zdánlivě smazaná, mohou způsobit konflikt s GDPR.  
 
V naší nabídce je kompletní výkonová škála skartovacích strojů, od těch nejmenších 
ke stolu až po profesionální řešení s kapacitou 1,5 t zpracovaného papíru za hodinu. 
Jsme schopni Vám zajistit stroje ve všech stupních utajení od proužku šířky 6 
milimetrů až po částice 1x5 mm (stupeň P-7).  
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