
ODPOVĚDNÁ OSOBA

Hladký přechod na GDPR znamená chápat jeho implementaci jako projekt – a podle toho s ním ve firmě zacházet. Začněte tím, 

že najdete vedoucího projektu. 

Máte ve společnosti stanovenou osobu, která bude za agendu osobních údajů zodpovídat?

 Ať už vám GDPR ukládá jmenovat Pověřence (DPO) nebo ne, měli byste určit, kdo bude o agendu osobních dat pečovat. 

Může to být někdo z HR oddělení, managementu nebo třeba najatá externí firma.

Pro jmenování DPO platí specifické podmínky uvedené v GDPR. Mají zabránit například možnému střetu zájmů.

DATOVÁ INVENTURA

Využijte GDPR jako důvod k pořádnému úklidu v datech. Zatočte s tím, aby se vám životopisy uchazečů povalovaly na pracovním 
stole, ležely zapomenuty v e-mailech nebo různých složkách v počítači. TIP: Spolupráce s IT specialisty vám inventuru usnadní.

Jaké informace o kandidátech schraňujete a proč?

Určitě sbíráte osobní údaje ( jméno, příjmení, věk, pohlaví, fotografie). 
Někdy se možná dostanete i k citlivým údajům (rasa, politické a náboženské přesvědčení, zdravotní stav).

Jak dlouho data archivujete a kde jsou uložena? Jak jsou zabezpečena a kdo všechno k nim má přístup? 

Připravte se, že tyto otázky budete kvůli GDPR řešit i mimo nábor, třeba u stávajících zaměstnanců.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT

INTERNÍ SMĚRNICE

Máte vytvořené interní směrnice, které vám pomůžou osobní data chránit?

Je v nich dostatečně popsán proces náboru? Je směrnice srozumitelná a dává jasný návod, jak postupovat v určitých situacích? 
Třeba pokud uchazeč odvolá souhlas se zpracováním údajů nebo pokud dojde k úniku dat.

Kde jsou směrnice uloženy? Kdo k nim má přístup? Jak se s nimi seznámí zaměstnanci? A jak budete kontrolovat jejich 
dodržování?

Osobní údaje je možné zpracovávat jen na základě jasně vymezeného účelu. Ten se zakládá na jednom z šesti právních titulů:

1.   Souhlas se zpracováním dat
2.   Plnění smlouvy
3.   Plnění právních povinností
4.   Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů (například kandidáta)
5.   Veřejný zájem
6.   Oprávněný zájem správce

Co to znamená v praxi? Že v každém okamžiku zpracování osobních dat musíte vědět, který titul vás k tomu opravňuje.

PROJDĚTE SI NÁŠ CHECKLIST 
A ZJISTĚTE, JESTLI JSTE NA NOVÉ NAŘÍZENÍ PŘIPRAVENI.
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ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ÚČELU (TEDY BEZ  VÝSLOVNÉHO SOUHLASU)

Jak je to konkrétně u kandidátů? Pokud vám někdo v reakci na inzerát poslal životopis, můžete s ním po dobu konání 
výběrového řízení pracovat. Jakmile je však jasné, že uchazeč není ten pravý a nemáte pro něj ve firmě jinou vhodnou pozici 
(nebo ji nepřijme), údaje byste měli bez zbytečných průtahu vymazat.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ SE SOUHLASEM

Jiná situace nastává, pokud vám kandidát souhlas se zpracováním osobních údajů udělí. Souhlas má být aktivním a dobrovolným 
projevem konkrétní vůle. Například se může jednat o souhlas se zařazením do databáze uchazečů o práci s možností kontaktování 
v budoucnu. Souhlas musí být časově omezený a je kdykoli odvolatelný.

Budete souhlasy se zpracováním osobních údajů potřebovat? Máte je připraveny?
Kde je budete evidovat a jak zajistíte jejich aktualizaci? Jak budete postupovat, pokud někdo svůj souhlas odvolá?

Doporučení přímo z Teamia:
Teamio vám rozliší uchazeče bez souhlasu a se souhlasem. Zároveň vás bude informovat, pokud platnost souhlasů 
končí, abyste si mohli včas zažádat o nové. V Teamiu také půjde filtrovat podle zbývající délky souhlasu. V okamžiku, 
kdy platnost souhlasu vyprší, Teamio takového uchazeče v souladu s GDPR automaticky smaže.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální sítě v dnešní době k náboru neodmyslitelně patří. Personalisté vyhledávají profily profesní a často i soukromé. Ty mohou 
být veřejně viditelné, což ale neznamená, že je možné tato jednoduše dostupná data zpracovávat pro vlastní účely.

Než začnete profil uchazeče na sítích prohlížet, měli byste zvážit, zda má obchodní nebo osobní charakter, což může být vodítkem 
zákonné přípustnosti prohlížení.

Nezapomínejte, že pro potřeby náboru můžete shromažďovat a zpracovávat data pouze v takovém rozsahu, 
který je nezbytný pro výkon pozice, kterou obsazujete.

SROZUMITELNĚ A TRANSPARENTNĚ

Umíte kandidátům srozumitelně vysvětlit, k jakému účelu konkrétní osobní údaje potřebujete?

Neměli byste shromažďovat nic navíc. Je tedy zásadní ujasnit si, bez jakých informací se neobejdete a co už je nadbytečné. 
Vyšší transparentnosti můžete dosáhnout i kvalitním provedením vaší interní směrnice a zpracováním zásad neboli podmínek 
o ochraně osobních údajů.

PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

Pokud už údaje nejsou potřebné, nebo byl odvolán souhlas s jejich zpracováním, máte povinnost data vymazat.
Ze všech úložišť: elektronických i fyzických.

Víte přesně, kde jsou data ukládána a zálohována? Máte nastavený proces jejich vymazání?
Máte definovanou směrnici o mazání starých záloh? Jak předáte informaci o nutnosti výmazu spolupracujícím
zpracovatelům?

Doporučení přímo z Teamia:
Pokud se k vám dostane zajímavý kandidát, který vám nedal souhlas se zpracováním údajů, požádejte ho, ať vám 
souhlas udělí. Dejte mu najevo, co se vám na něm a jeho životopisu líbí a proč máte zájem si ho zařadit do databáze 
i pro budoucí účely (tedy bez ohledu na to, jak dopadne současné výběrové řízení).
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PŘENOS ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Předáváte údaje do zahraničí v rámci organizační struktury firmy či externím spolupracujícím společnostem? 
O jaké údaje se jedná, do jakých zemí jsou zasílány a proč?

Přenos dat v rámci EU není nijak omezen. Pokud jde o předání údajů mimo EU, musí být zajištěna jejich dostatečná právní 
ochrana a subjekt údajů s tím musí být obeznámen. Přehled zemí, u nichž není nutné žádat o zvláštní povolení, najdete na 
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Doporučení přímo z Teamia:
Teamio se postará o správné znění poučení a souhlasu v případě, že by se mohlo jednat o zpracování osobních 
údajů mimo EU.

PŘÍSTUP K DATŮM, JEJICH OPRAVA A PŘENOS

Pokud vás například kandidát, jehož data zpracováváte, požádá o přístup ke svým údajům, dokážete mu to umožnit? 
A co oprava údajů: zvládnete ji provést? Jste připraveni na přenos osobních dat jinému správci, pokud o to budete 
požádáni?

Nic z výše uvedeného se vám nepodaří, pokud nebudete přesně vědět kdo, jaká data, proč, kde a jak dlouho zpracovává.

TIP NA ZÁVĚR

Jak vyhodnotit a nahlásit bezpečnostní konflikt. Došlo k úniku dat?

Je třeba interně vyhodnotit, co se ztratilo a jaký dopad to má na osoby, kterých se to týká.

Únik dat musíte do 72 hodin nahlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů (ledaže by nebylo pravděpodobné,

že by únik znamenal riziko pro práva a svobody daných osob).

GDPR zavádí, že kromě zmíněného úřadu bude nutné povinně informovat i osoby, kterých se porušení týká.

„Ačkoliv tento dokument viděly oči několika právníků, LMC s. r. o. není advokátní kancelář. Tento dokument proto prosím chápejte jako informativní, s obecným 
charakterem, který nereflektuje Vaše konkrétní požadavky nebo poměry. Nezamýšleli jsme ho jako právní poradenství, komplexní vyjádření zákona nebo návrh 
na řešení Vašich individuálních požadavků, a proto neodpovídáme za soulad tohoto dokumentu s právními předpisy, ani za použití tohoto dokumentu jinak než 
v souladu s námi zamýšleným účelem. Pokud ve Vaší společnosti řešíte ochranu osobních údajů, doporučujeme Vám obrátit se na nezávislou právní kancelář 
a probrat s ní veškeré postupy tak, aby vyhovovaly přesně Vašim účelům.“


