CSS a GDPR
Pomáháme obcím
s novými pravidly na ochranu osobních údajů
Ve všech členských zemích Evropské unie se
zajišťuje soudržné a jednotné uplatňování
pravidel ochrany osobních údajů fyzických osob
prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (GDPR). Nařízení
nabude účinnosti 25. května 2018.
Svaz měst a obcí nejen s GDPR pomáhá obcím
sdruženým v dobrovolných svazcích prostřednictvím
projektu Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce, zkráceně nazvaného
Centra společných služeb (CSS).

Manažerům Center společných služeb
Svaz poskytuje metodické vedení:
 pomáhá při revizi osobních údajů
 seznamuje se změnami
v dokumentech vydaných Úřadem
pro ochranu osobních údajů
 seznamuje s metodikami
ústředních orgánů
 radí při přípravě budoucích
pověřenců pro ochranu osobních
údajů
 zpracoval doporučení pro malé
obce, jak vlastními silami
realizovat revizi osobních údajů reagoval tak mj. na přehnané
nabídky některých komerčních
subjektů

Podle čl. 37 GDPR je totiž každá obec orgánem
veřejné moci. Orgánem veřejné moci jsou také školy
a školská zařízení či příspěvkové organizace,
protože rozhodují o právech a povinnostech
fyzických osob. Z GDPR jim tak plyne řada
povinností, například:
 zjistit, kde všude se na úřadě pracuje
s osobními údaji
 upravit databáze nebo jiné soubory
dokumentů, které obsahují osobní údaje žijících osob
 zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů. Snahou CSS je, aby pověřence šlo sdílet
v rámci projektu. Tedy, aby na CSS vzniklo pracovní
Prostřednictvím CSS bude Svaz
místo pro tohoto odborníka. Danou možnost Svaz
od ledna realizovat také řadu školení,
intenzivně řeší s poskytovatelem dotace.
která:
 obce provedou revizí osobních
Konat se budou i výše zmiňovaná školení. Vstup na tyto
údajů
akce, které navážou na dřívější úspěšné semináře
 na konkrétních případech se
Svazu, je pro členy největší tuzemské organizace, hájící
doplní například skartační lhůty
zájmy měst a obcí, zdarma. Svaz v kontextu s GDPR už
 budou řešit vnitřní směrnice a
delší dobu úzce spolupracuje s odborníky na ochranu
osobních údajů z Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu
smlouvy s dodavateli softwaru
osobních údajů. Průběžně GDPR konzultuje také
 proberou i dobrovolné
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
záležitosti, které z GDPR
vyplývají, například kodex
Kontakt:
chování, osvědčení a
Mgr. Miroslava Sobková, právní specialista na ochranu
akreditace
osobních údajů v rámci projektu Centra společných
 odpoví na otázky, co by mělo
služeb, tel.: 730 894 854, e-mail: sobkova@smocr.cz
být pracovní náplní pověřence
O Centrech společných služeb:
pro ochranu osobních údajů a
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
jak ho vybírat
meziobecní spolupráce, zkráceně nazvaný Centra
společných služeb (CSS), který realizuje Svaz měst a
obcí ČR, je financován z Evropského sociálního fondu
(ESF)
prostřednictvím
Operačního
programu
Zaměstnanost (OPZ). www.sluzbyobci.cz.

