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V tomto čísle prinášame:
Nová regulácia ochrany osobných údajov – nariadenie GDPR
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NOVÁ REGULÁCIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naše aktuálne číslo Mandat News nadväzuje na článok zverejnený
v marcovom vydaní. Nové pravidlá ochrany osobných údajov upravené v GDPR
sa začnú uplatňovať od 25. mája 2018 a budú sa týkať každého z približne
500 miliónov Európanov a v podstate všetkých obchodných spoločností
pôsobiacich na vnútornom trhu Európskej únie.
Aktuálne sa nachádzame takmer v poslednom polroku dvojročného
prechodného obdobia určeného pre firmy na prispôsobenie sa novým
regulačným povinnostiam. V Národnej rade SR sa aktuálne už schvaľuje nový
národný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý preberá nariadenie GDPR
a tzv. policajnú smernicu o ochrane osobných údajov. Nové pravidlá ochrany
osobných údajov spôsobujú firmám starosti, pretože častokrát nevedia ako ich
v praxi zabezpečiť a vytvoriť si funkčný interný systém ochrany osobných
údajov. Ten by mal byť podporený splnením nových administratívno-právnych
povinností, ktoré môžu vzniknúť najmä podľa toho ako rizikovo sú v
konkrétnom prípade osobné údaje v danej organizácii spracúvané.
Nový princíp zodpovednosti podstatne mení pravidlá regulačnej hry tým, že
prenáša dôkazné bremeno z dozorných orgánov na zodpovedné subjekty,
ktoré budú povinné vedieť preukázať dosahovanie súladu s GDPR. Tento
dôležitý moment pre firmy teda znamená, že samotné prijatie primeraných
bezpečnostných opatrení bez ich náležitej právnej dokumentácie nebude
dostatočné. Okrem toho mnoho organizačných a bezpečnostných opatrení ani
nie je možné v praxi vytvoriť bez právnej dokumentácie v rovine interných
aktov riadenia zamestnancov, bezpečnostných smerníc, špecificky upravenej
zmluvnej dokumentácie s určitými dodávateľmi služieb a pod. Samotná
bezpečnosť spracúvania osobných údajov však je len jednou stranou mince.
Firmy tiež potrebujú analyzovať, či im vznikne povinnosť vykonať
komplikované právne posúdenie vplyvu na ochranu údajov (tzv. DPIA), či určiť
do funkcie zodpovednej osoby (tzv. DPO) kvalifikovaného odborníka atď.
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Nová regulácia ochrany osobných údajov tiež prináša nový štandard pre práva
dotknutých osôb, čo pre firmy v praxi znamená v určitých prípadoch potreby
zásahov do architektúry a funkcionalít softvérov používaných pri spracúvaní
osobných údajov (zabezpečenie prevencie pred únikom osobných údajov,
zavedenie anonymizácie osobných údajov, zavedenie šifrovania dát a osobných
údajov a pod.).
GDPR podstatne nezvyšuje len sankcie za porušovanie pravidiel ochrany
osobných údajov, ale vytvára aj úplne nové právne riziká spojené
s možnosťami poškodených dotknutých osôb priamo a bez ohľadu na konanie
pred dozorným orgánom žalovať porušenie svojich práv (napr. v prípadoch
úniku osobných údajov) na všeobecných súdoch v civilnom konaní. Tiež väčšia
miera medzinárodnej spolupráce dozorných orgánov a nový inštitút jediného
kontaktného mesta (tzv. one stop-shop) môže v praxi znamenať, že slovenské
firmy budú pokutované aj tzv. dotknutými dozornými orgánmi z iných
členských štátov EÚ. Tieto orgány budú ovplyvňovať sankciu ukladanú našim
národným Úradom na ochranu osobných údajov SR, ktorý bude mať
postavenie hlavného dozorného orgánu. Tento fakt môže znamenať ukladanie
novej vyššej úrovne pokút, na ktoré nie sme na Slovensku zatiaľ zvyknutí.
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Povinností, zmien a rizík spojených s novými pravidlami ochrany osobných
údajov je veľa a času na implementáciu zmien čoraz menej. V prípade záujmu
je možné v spolupráci s našou spoločnosťou zabezpečiť sprostredkovanie
vysoko kvalifikovaných konzultačných služieb, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť
všetky predpoklady pre splnenie nových regulačných povinností, ktoré
v oblasti ochrany osobných údajov individuálne zasiahnu aj Vašu firmu.
– nariadenie GDPR
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NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na november 2017 môžete nájsť na našej
webovej stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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