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Cíle zkoumání: 

— Jsou povinné informace dosažitelné a srozumitelné?

— Jsou poskytované informace úplné a dostatečně specifické?

— Jsou souhlasy ve formulářích informované a svobodné?

— Je vysvětlený postup, jak žádat o výkon práv?

— Informuje web dostatečně o používání cookies?

— Je vysvětlený postup, jak odvolat/nastavit souhlas s cookies?

— Je zřejmé, s kým se osobní údaje sdílí?

— Subjektivně jsme navíc hodnotili „čitelnost“ dokumentů

Metodika a kritéria hodnocení 
Informační 

povinnost

Práva 

subjektů

Bezpečnost

Předávání 

3.stranám

Souhlasy

Zpracovatelé

Regulace GDPR: 

12 oblastí

Podpora 

prohlížečů

Nastavení

Cookies

Metadata

komunikace

Kontakty

Best practice

ePrivacy: 

7 oblastí

Správnost 

dat

Sběr 

souhlasuObnova 

souhlasu

„Čitelnost“: 

1 otázka
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GDPR a ePrivacy

20 52 76
Oblastí 

hodnocení
Zkoumaných 

společností
Prohřešků 

proti GDPR

V souladu Nejasné
Proti best

practice

Proti 

regulaci

Legenda:

183
Prohřešků proti          

best-practice

Bankovnictví

TELCO

Přeprava osob

Nemocnice

Sport

Energetika

Letiště

Pojišťovny

Ostatní

66% 9% 18% 7%
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Nejčastěji se opakující prohřešky

— Chybějící nebo nedostatečná informace o použití 

cookies (případně jen odkaz na google)

— Nesprávně definované kategorie cookies

— Chybějící vysvětlení zpracování metadat v záznamech 

komunikace (dat o okamžiku, trvání, místě, způsobu 

spojení, použitém zařízení apod.)

— Nesrozumitelné, neúplné nebo špatně dostupné 

povinné informace

— Nejasně vymezený / příliš široký obsah souhlasu 

(rozsah OÚ, účel zpracování, doba platnosti)

— Souhlas spojený s potvrzením o seznámení 

s povinnými informacemi

— Chybějící postup pro uplatnění práv

— Chybějící nebo nejasná informace o předávání 

OÚ dalším osobám nebo mimo EU

GDPR ePrivacy (best practises)

Jak je to s postihy za nedostatky?

— Úřad pro ochranu osobních údajů provedl od května 2018 celkem jen 31 kontrol 
(https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5530&n=poskytnuti%2Dinformaci%2Dk%2Ddozorove%2Dcinnosti)

— Úřad zatím neuděloval sankce podle GDPR (úřady v zahraničí již pokuty udělují – od statisíců po desítky miliónů Kč)

— Od 24. 4. 2019 platí zákon č.110/2019, který nově definuje pravomoci úřadu

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5530&n=poskytnuti-informaci-k-dozorove-cinnosti
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5530&n=poskytnuti-informaci-k-dozorove-cinnosti
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5530&n=poskytnuti-informaci-k-dozorove-cinnosti
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5530&n=poskytnuti-informaci-k-dozorove-cinnosti
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5530&n=poskytnuti-informaci-k-dozorove-cinnosti
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Současná situace řešení GDPR – poznatky z praxe
Výmaz dat

DPO Governance

— Nejsou nastavené procesy (definice odpovědností, koordinace rolí napříč organizací, postupy)

— Organizace nemá nástroje pro včasné vyhledání kdy, kde, jaká data mazat

— DPO nemá popsanou svou činnost (procesy, interakce s organizací)

— Chybí monitoring zpracování OÚ a nastavený reporting souladu/incidentů
(Podle ÚOOÚ od 25.5.2018 nahlášeno 433 porušení ochrany, ale často je oznámení zbytečné)

DPIA a balanční testy
— Vlastnící dat neumí rozhodnout, zda je provedení DPIA nutné

— Balanční testy nejsou provedené, protože organizace nenastavila metodiku

Zpracování RČ
— Rodná čísla jsou zpracovávaná neoprávněně (v rozporu se zákonem č.133/2000 Sb.)

— Použití RČ zabudované do klíčových obslužných procesů (např. v call centrech)

Ochrana OÚ
— Chybějící dokumentace záměrné ochrany OÚ v informačních systémech

— Ochrana OÚ není součástí řízení změn (chybí analýza rizik, volba zabezpečení)



Naše 
doporučení
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Jak zjistit, že jsem či nejsem v souladu?

— Revize GDPR 

dokumentace (záznamy 

o zpracování OÚ, metodiky, 

vzory  smluv atp.)

— Kontrola veřejně 

dostupných informací 

(např. webů)

— Identifikace klíčových rolí 

(pověřenec, osoby 

odpovědné za ochranu 

dat, atp.)

— Provedení workshopů 

s vybranými osobami

— Porovnání zjištěných 

informací s požadavky 

GDPR a další legislativy

— Zpracování dílčích závěrů

— Podle potřeby provedení 

podrobných „deep-dive 

analýz“

— Validace nálezů napříč 

oblastmi

— Zpracování přehledu 

zjištěných nedostatků

— Vypracování návrhů 

k řešení pro business a v IT

— Zpracování jednoduchého 

dashboardu pro potřeby 

managementu

— Revize již započatých 

projektů s GDPR dopady

— Rozpracování návrhů do 

úrovně business zadání

— Revize priorit jednotlivých 

opatření / projektů

— Podle potřeby provedení 

studií proveditelnosti

— Řízení implementace změn

1. týden: Nastavení 

baseline kontroly

2. týden: Deep-dive 

GDPR review

3. týden: Závěrečný 

výstup 
Další postup…

KPMG aplikovala postup rychlého health-checku úspěšně u řady klientů



8

Document Classification: KPMG Confidential

© 2019 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.

Nastavení DPO governance
Klíčové nastavení role DPO ve společnosti

— Komu a co reportuje

— Pravomoci a odpovědnosti

— Zdroje (kapacity a nástroje)

Pokud je organizace součástí skupiny společností

— Je nutné vyřešit spolupráci a koordinaci výkonu 

DPO napříč skupinou

DPO ke své činnosti potřebuje

— Politiku zpracování a ochrany OÚ, metodiky DPIA 

a analýzy rizik

— Procesy řízení rizik, řízení změn, procesy zpracování 

žádostí o výkon práv, výmazu subjektů údajů

— Vzory smluv, balančních testů, DPIA, odpovědí na 

žádosti, dokumentace záměrné ochrany

— Registr záznamů o činnostech zpracování, seznamy 

zpracovatelů a příjemců, registr úložišť OÚ

— Procesy reportingu a šablony reportů a další zdroje

KPMG má referenční návrh DPO governance architektury

Více klientům jsme pomáhali s návrhem koncepce DPO ve skupině
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Řešení výmazů OÚ

— Dokončit mapování 

zpracování OÚ v IT

— Dokončit popis použití IT 

při zpracování OÚ

— Zmapovat úložiště OÚ 

(nestrukturovaná a 

strukturovaná data)

— Zmapovat toky dat mezi 

úložišti

— Prověřit rizika ochrany OÚ 

v úložištích

— Definovat business pravidla 

výmazu OÚ

— Navrhnout postupy výmazu 

v úložištích a aplikacích

— Zavést kontroly 

archivačních lhůt 

v systémech

— Uvést do souladu šablony 

odpovědí na žádosti o 

přístup k OÚ a výmaz OÚ

— Definovat požadavky 

na řešení

— Navrhnout architekturu 

registru

— Implementovat registr 

a naplnit daty

— Implementovat postupně 

vazby na prostředí (podle 

priorit)

— Nastavit komplexní 

governance registru OÚ

— Implementovat výmazy 

v jednotlivých úložištích 

navázané na registr OÚ

— Popsat ucelenou metodiku 

řešení výmazů

— Zavést kontrolu 

archivačních lhůt 

v systémech

— Nastavit reporting pro DPO

Dokončit mapování OÚ Zavést pravidla Realizovat registr OÚ Centralizovat proces

KPMG má referenční návrh potřebných procesů a referenční architekturu registru OÚ

Řešení pomáháme implementovat u více klientů
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Je nutné jít dále než je standardní bezpečnost IT

Doporučený postup řešení:

— Prověřit bezpečnost úložišť a informačních systémů na rizika zpracování OÚ

— Revidovat současnou dokumentaci ISMS (politiky, metodiky, směrnice)

— Připravit / aktualizovat plán ochrany OÚ v IT

— Nastavit / upravit potřebné procesy (řízení rizik, řízení změn, kontrola zabezpečení, dokumentace záměrné ochrany)

— Implementovat zvolená opatření ke zlepšení ochrany OÚ

— … podle potřeby aktualizovat bezpečnostní standardy a provozní postupy

Ochrana OÚ

KPMG má připravené nástroje a umí provést kontrolu zabezpečení OÚ v IT

Doporučíme best-practice opatření ke zlepšení ochrany OÚ



Martin Hladík

Partner

martinhladik@kpmg.cz

602 496 047


