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Jak O2 přistupuje ke GDPR
Komplexní projekt s přesahem

do zákaznických řešení
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GDPR pro O2:

Již rok řešíme vlastní připravenost

Díky rozsahu našeho byznysu máme nyní 

zkušenosti se všemi aspekty GDPR.

Jsme v pozici správce i zpracovatele

osobních údajů.  

O2 jako správce, zpracovatel a řešitel



GDPR řešení od O2: 

Díky našim zákazníkům víme, jak jsou české firmy připravené a co jim nejvíc pomůže.

Zkušenosti z interního GDPR řešení promítáme do přípravy automatizovaných nástrojů 

i komplexních zákaznických řešení.

O2 jako správce, zpracovatel a řešitel
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Naše zkušenost: největší výzvy
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Příklad 1: Marketingové souhlasy

GDPR povinnost využíváme k rozšíření a zkvalitnění báze pro 

oslovování zákazníků

• Jeden univerzální souhlas místo 12 kategorií (SMS, E-mail, 

Telesales, E-mail s nabídkou telefonů, …)

• Transparentní nabírání souhlasů (prokazatelný, adresný, 

svobodný)

• Intenzivnější využití všech vlastních kanálů (místo 

nakupování často méně kvalitních databází)



Příklad 2: Zabezpečení systémů

- U desítek systémů přidáváme bezpečnostní opatření

- Naprostý základ jsou naše bezpečná datová centra s Tier III 

certifikací

- Nad bezpečnou infrastrukturou využíváme další služby kybernetické 

bezpečnosti (pro vlastní zabezpečení i pro naše zákazníky)

- S dodavateli nastavujeme procesy identifikace bezpečnostních 

mezer v jejich systémech

- Příklad: O2 eKasa (dodavatelská DB a aplikační vrstva nad O2 

virtualizovanou infrastrukturou) 

Vylepšujeme zabezpečení systémů pro správu i zpracování dat



Stav připravenosti českých firem

Z našeho průzkumu mezi malými a středními
podnikateli a společnostmi



Stav připravenosti v ČR v lednu 2018

Povědomí o GDPR Firmy, které slyšely o GDPR Firmy, kterých se GDPR týká
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O2 GDPR Partner
Rychlá úvodní analýza



Každý může začít jednoduchým testem

www.O2.cz/gdpr

Pro druhou část zdarma zadejte kód: 

O2GDPR10jkl8

Určeno především pro podnikatele 

a malé firmy

Výsledkem je základní posouzení rizika 

a závěrečná zpráva s doporučeními

https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr
http://www.o2.cz/gdpr
https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr


Jaké firmy se testují?

Nejvíce se zajímají OSVČ a firmy Obory činností
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O testování je zájem

Nejvíce se zajímají OSVČ a firmy

13 % e–mailem oslovených zákazníků si spustilo test

Přes 4 tisíce testů denně

25 % testovaných subjektů nejsou klienti O2

72 % testovaných subjektů by test doporučilo 

80 % testů dopadlo „pozitivně“, tedy 4/5 firem musí řešit GDPR 

Změnil se po vyplnění dotazníku 

váš pohled na GDPR?

Na trhu může být až 30 % firem, které se mylně 

domnívají, že se jich GDPR netýká

Bude to 

jednodušší 

20 %

Ne, o GDPR jsem 

měl dostatek 

informací už 

předem a chtěl jsem 

si je pouze ověřit

54 %

Bude to 

složitější

26 %

https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr
https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr


Závěry z testování firem

55 % firem uchovává záznamy z docházkového systému, nebo GPS systémů po neomezeně dlouhou dobu

77 % firem nemá zavedená pravidla určující dobu uchování nebo dobu archivace osobních údajů a nepoužívá 

automatizované nástroje pro tento účel

81 % firem nemá zajištěný mechanismus k odvolání již udělených souhlasů

83 % firem neškolí pravidelně zaměstnance v oblasti informační bezpečnosti

86 % firem neprovádí pravidelný výmaz nebo pravidelnou aktualizaci osobních údajů

90 % firem nemá vyhotovenu bezpečnostní směrnici nebo nastavenu bezpečnostní politiku pro jimi spravované 

IT systémy

https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr


Další test:
Webové stránky firem se hemží osobními údaji

Pro několik desítek firem napříč obory jsme provedli automatizovaný 
sken jejich webových stránek

75 % webových stánek obsahuje veřejně dostupné osobní údaje

(nemusí jít nutně o nesoulad s GDPR, pokud může firma prokázat 

oprávněný účel nebo souhlas se zveřejněním)

5 % webových stránek může obsahovat dokonce citlivé osobní údaje

(toto je s velkou pravděpodobností nesoulad) 

https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr
https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr


Závěrem: Jak jste na tom vy?

Účinnost Nařízení EU 2016/679 (GDPR) se blíží – 25. 5. 2018

Povědomí a míra připravenosti mezi českými firmami jsou obecně malé

Být připraven znamená zejména vyřešit firemní procesy

Pro menší firmy je dobrý start i jednoduchý průvodce.

Vlastní příprava nás naučila, jak skloubit právní, technologické 

a procesní aspekty do efektivního projektu.

Od řešení pro O2 se nyní více posouváme k řešení 
pro naše zákazníky. 

https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr
https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr


Komplexní projekty přípravy 
na GDPR
Velké firmy a organizace veřejné správy 
potřebují individuální řešení



Praktické zkušenosti z projektů:
GDPR je o procesech

1. Úvod – Sladění myslí se zákazníkem, očekávaný dopad GDPR na jeho organizaci, upřesnění projektu, školení

2. Kde jsou moje osobní data – Vyhledání osobních dat v organizaci, datová analýza

3. Účel zpracování – Identifikace zákonných důvodů zpracování, analýza dopadů jiných zákonů na archivaci, …

4. Mandatorní dokumentace – Tvorba či aktualizace vnitřních směrnic z pohledu GDPR (úpravy smluv, 

marketingové souhlasy, DPP, DPO, vnitřní směrnice, přenos k jinému správci, …) 

5. Procesy – Definice procesů, kterými se zpracovávají identifikovaná data, včetně odpovědností osob, IT a non-IT 

systémy na zpracovávání a ukládání relevantních dat, včetně nových procesů typu Marketingový souhlas, Evidence 

žádostí     (např. žádost o výmaz, …)

6. Analýza rizik – Analýza rizik IT a non-IT systémů zpracovávajících osobní údaje, testování znalostí a uvědomění si 

rizik zaměstnanci

7. Orchestrace – Zjednodušení zavedení požadavků GDPR, centralizace implementace  

8. Další služby – Životní cyklus GDPR a příležitosti jako DPO as Service, re-assesmenty

https://www.o2.cz/podnikatel/gdpr-partner/?_ir=gdpr


Hlavní dopady GDPR

Námi doporučené technické prostředky se soustředí 

na oblasti 1 a 7

1.   zvýšení zodpovědnosti za správu dat

2.   jmenování pověřenců ochrany osobních údajů (DPO)

3.   posuzování oblastí, kde je ochrana dat explicitně vyžadována

4.   jediný regulační rámec – EU

5.   vysoké pokuty

6.   implementace Data Protection Impact Assesment (DPIA)

7.   právo „být zapomenut“ (vymazání všech osobních údajů)

8.   právo na přenositelnost dat

9.   právo na přenositelnost dat do zahraničí

10. povinnost hlášení bezpečnostních incidentů do 72 h

Převzato z detailních analýz společnosti Accenture



Hlavní dopady GDPR

Je snadné 

najít aplikace

najít databáze

najít strukturovaná data

Je nesnadné 

najít nestrukturovaná data

- PDF, WORD, Excel

- obrázky

- video a hlas

Je velmi nesnadné 

zavést Master Data Management z pohledu GDPR

Použijte nástroje nebo workshopy



Účel zpracování a mandatorní dokumentace

Minimalizujte objem zpracovávaných dat před květnem

Věnujte maximální pozornost matici závislostí            

(Účel/Lhůta/Systém)

Použijte šablony a nejlepší praxe mandatorních 

dokumentů 



Procesy z pohledu GDPR

Procesy, které jste už měli – zaměstnanci, zákazníci, partneři

Procesy, které jsou nové

Hlášení incidentů

Zpracování souhlasů / odvolání

Žádosti o informace / výmaz

…



Analýza rizik – když už vím, kde
a proč zpracovávám data

Analýza rizik IT a non-IT systémů 

zpracovávajících osobní údaje, testování znalostí 

a uvědomění si rizik zaměstnanci

Využití metodiky ZKB a ISO-27001



Orchestrace a provozní režim GDPR

Po analýze a implementaci přijde

PROVOZ GDPR

„provozní“ procedury a systémy pro

Incidenty / Souhlasy / Výmazy …



Děkujeme za pozornost

Jan Hruška

Chief Technology Officer,

O2 Czech Republic

Jan.hruska@o2.cz

Zdeněk Kaplan

Chief Executive Officer,

O2 IT Services

Zdenek.kaplan@o2its.cz

Spojte se s námi na             


