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Pragmaticky především

„GDPR má hlavně dopadnout na firmy, které

obchodují s údaji a daty a brutálním způsobem je 

mohou zneužívat. GDPR je legislativa, která byla

nutná, aby se zabránilo zneužívání dat v moderním

světě, což by mělo nedozírné následky. Týká se 

především firem nad 250 zaměstnanců. Tady jsou

v panice ale především malé firmy, účetní kanceláře, 

ambulantní lékaři, obce.“

Věra Jourová, Evropská komise
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Dopadová analýza

Mapování zpracování Plánování realizace řešení
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Právní analýza Analýza rizik a prioritizace

Právní podpora Právní podpora

Detailní návrh řešení

1–3 měsíce

Doporučený postup

1–3 měsíce 4+ měsíců

Právní tým

Byznysový tým

Technologický tým
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Realizace řešení

Etapa II – návrh
„Jak GDPR vyřešit?“

Etapa III – Řešení
„Jak implementovat zvolené řešení?“

Etapa I – analýza
„Co všechno bude potřeba řešit?“
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Jak ušetřit ve velkých organizacích?

Požadavky GDPR Možnosti optimalizace

100–300 specifických

zpracování osobních

údajů

200–500 nesouladů

s GDPR

300–800 dílčích

řešení

100–600 

mil. Kč

Prioritizací snížíte

rozsah až o 60 %

Synergicky vyřešíte

až 50 % požadavků

IT řešení pro GDPR 

realizujte postupně

Úspory

až 70 %!

V KPMG jsme vyvinuli metodiku pro rychlý návrh optimálního řešení GDPR
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Obvyklé „komponenty“ řešení GDPR

Zpracování osobních údajů
⎻ Záznamy o zpracování OÚ

⎻ Určení titulů a účelů

⎻ Balanční testy

⎻ Informační povinnost

⎻ Privacy Impact Assessment

Výkon práv subjektů údajů
⎻ Žádosti o výkon práva

⎻ Evidence žádostí

⎻ Postupy a nástroje zpracování 

žádostí 

Řízení ochrany osobních údajů
⎻ Nastavení odpovědnosti

⎻ Interní předpisy a standardy

⎻ Pověřenec pro ochranu OÚ

⎻ Řízení incidentů

⎻ Školení zaměstnanců

Zpracovatelé osobních údajů 
⎻ Pravidla a standardy

⎻ Smlouva o zpracování OÚ

⎻ Přesmluvnění

⎻ Nastavení vztahů ve skupině

⎻ Kontroly

Skupinový marketing 

a obchod
⎻ Souhlasy se zpracováním OÚ

⎻ Evidence souhlasů

⎻ Pravidla zpracování OÚ 

(sběr, analýza potřeb, 

komunikace) 

IT řešení pro podporu GDPR
⎻ Nástroje pro analýzu OÚ

⎻ Nástroje pro výmaz a/nebo 

anonymizaci dat

⎻ Zabezpečení a kontrola

⎻ Evidenční a procesní nástroje
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Synergické „komponenty“, které má smysl sdílet

Určení právních titulů a účelů, včetně lhůt pro výmaz

Návrh řešení informační povinnosti (Informační 

memorandum)

Doporučení k DPO, včetně rozsahu činností

Návrh firemní politiky o ochraně osobních údajů

Návrh textace souhlasu, včetně doporučení k 

technickému návrhu řešení evidence souhlasů

Návrh smlouvy pro externí Zpracovatele (Dodavatele) 

o zpracování OÚ

Metodika pro PIA a balanční test

Školení zaměstnanců

Metodika a proces pro Incident management

Vyhodnocení potřeby souhlasů

Metodika pro evidenci souhlasů

Metodika a procesy pro výkon práv SÚ

Konsolidace seznamu zpracovatelů

Návrh metodiky pro určení rizikovosti zpracovatelů

Návrh pravidel a standardů pro zpracovatele

Kontrolní mechanismy ke zpracovatelům

IT a bezpečnost

Metodika a vzor pro záznamy o činnostech zpracování 

OÚ

V KPMG jsme vytvořili vzory pro všechny výše uvedené „komponenty“
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Projektové bloky řešení GDPR
Meziprojektová závislost

Důležité začít ASAP

Vhodné začít v lednu 2018

Možné začít později
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Projektová karta (1/2)



© 2018 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

All rights reserved.
10

Projektová karta (2/2)



© 2018 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

All rights reserved.
11

Obvyklé „komponenty“ IT řešení pro GDPR

Správa subjektů (osob)
− Konsolidovaná databáze

− Podpora pro ověření

− Zajištění aktualizace dat subjektů

Registr zpracování OÚ
⎻ Záznamy o zpracování OÚ

⎻ Dokumentace (PIA, balanční testy)

⎻ Podpora pro aktualizaci 

v organizaci

Registr souhlasů
⎻ Evidence souhlasů 

⎻ Dokumentace k prokázání

⎻ Integrace s kanály (přijetí, odvolání, 

informování)

Řízení výkonu práv subjektů
⎻ Evidence žádostí

⎻ Exekuce výkonu práv (case 

management)

⎻ Integrace s kanály (přijetí, odvolání, 

informování)

Informační povinnost
⎻ Evidence a aktualizace 

⎻ Publikace napříč kanály

Řízení incidentů
⎻ Detekce a sběr incidentů 

⎻ Vyhodnocení incidentů

⎻ Informování o incidentu

Výmaz, anonymizace atd.
⎻ Jednorázový úklid dat

⎻ Pravidelný výmaz/anonymizace

⎻ Pseudonymizace

⎻ Přenos dat

⎻ MDM atp.

Zabezpečení OÚ
⎻ Analýza rizik IT (vč. shadow IT)

⎻ Analýza výskytu OÚ

⎻ Řízení přístupů

⎻ Testovací a vývojová prostředí

⎻ Ost. zabezpečení (kontrola, ochrana)

Agenda CPO/DPO
⎻ Dokumentace k GDPR

⎻ Provádění kontrol

⎻ Evidence zpracovatelů 

KPMG GDPR Framework

V KPMG jsme vyvinuli logické návrhy (procesní a datové) a identifikovali možnosti využití technických řešení od 

řady IT firem
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Nezapomeňte na business dopady z důvodu nenabytí souhlasů

1. Identifikace marketingových a obchodních aktivit dotčených nezískáním souhlasu nebo absencí neoprávněně

získaných osobních údajů (např. nákup databáze klientů):

a) Rozlišení cílového segmentu

b) Rozlišení produktu

c) Rozlišení kanálu, kterým je kampaň realizována (každý kanál má individuální conversion rate, náklady)

2. Kvantifikace marketingových a obchodních aktivit: 

a) Pro nové kampaně/produkty použít plány, pro opakované kampaně využít referenci předchozích let

b) Vyjádření úspěšnosti kampaně – conversion rate

c) Náklady – variabilní náklady kampaně a případné dodatečné náklady

d) Marže/zisk produktu – lifetime, příp. roční vyjádření

3. Modelování dopadů na zisk v jednotlivých letech

Nařízení GDPR ve svém důsledku zpřísní realizaci marketingových a obchodních aktivit, neposkytne-li zákazník 

souhlas. Níže uvedený postup pomáhá identifikovat a kvantifikovat dopady na ekonomické výsledky.
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Kde nezískání souhlasu způsobí největší dopady?

Zákazník Nezákazník

Související 

produkty 

a služby

Cizí nebo 

nesouvisející 

produkty 

a služby

Dopis OK

E-mail Opt-out

Telefon Opt-out/

Souhlas

Podomní prodej OK

Pobočka OK

Dopis Souhlas

E-mail Souhlas 

Telefon Souhlas

Podomní prodej OK

Pobočka OK

Dopis Souhlas

E-mail Souhlas 

Telefon Souhlas

Podomní prodej OK

Pobočka OK

Dopis Souhlas

E-mail Souhlas 

Telefon Souhlas

Podomní prodej OK

Pobočka OK

Povinnost nových souhlasů vzniká v oblasti stávajících zákazníků pro nesouvisející nebo cizí produkty. 

Druhou oblastí podmíněnou získanými souhlasy je oslovení neklientů (akvizice) a bývalých klientů (win-back). 
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Jaký stav čekáme v květnu?

‒ Odpovědné velké organizace zvládnou vyřešit veškeré náležitosti GDPR vyjma významných IT dopadů (výmaz, 

změny v IT bezpečnosti), nicméně podpora procesů souvisejících s GDPR (výkon práv SÚ, řízení incidentů atp.) 

bude spíše manuální. 

‒ Některé otázky zůstávají otevřené (např. metodika PIA).

‒ Malé organizace mají šanci se připravit (obvykle s minimálními náklady), chybí však oborové návrhy

a edukace.

KPMG může realizovat kontrolu připravenosti na GDPR
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Co budete dělat po květnu?

‒ Realizace výmazu a návrh automatizace (posouzení vhodné míry automatizace).

‒ Procesní optimalizace výkonu práv a řízení incidentů včetně nástrojové podpory, případně robotizace.

‒ Konsolidace řízení rizik.

‒ Zvýšení úrovně řízení dat (např. master data management, data governance, data quality).

‒ Zvýšení IT bezpečnosti (např. data leakage protection, mobile device management).

‒ DPO as a service.

‒ Řízení ochrany OÚ (posouzení změn, pravidelné kontroly, výkon práv SÚ, incidenty).

‒ Kontroly ÚOOÚ, řešení stížností a žalob SÚ.

V KPMG jsme připraveni pomoci.



Martin Hladík
martinhladik@kpmg.cz
222 123 111


