Kybernetická bezpečnost měst a obcí
Proč se účastnit realizace výzvy IROP č. 10?
GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost
dne 25. května 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany a osobních údajů a posílit práva občanů
Evropské unie v této oblasti.
Implementací GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) se v České
republice věnuje Ministerstvo vnitra ČR jako hlavní gestor a také Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ), který bude podle GDPR dozorovým orgánem.
Tato pravidla se dotýkají i veřejné správy (měst a obcí) a vy máte možnost na tuto podmínku
buď získat evropskou dotaci, nebo si tuto kybernetickou bezpečnost zabezpečit z finančních
zdrojů města, obce. Za nedodržování pravidel GDPR bude totiž municipalitám i firmám hrozit
správní pokuta až 20 miliónů eur (asi 550 miliónů korun), případně pokuta ve výši čtyř procent z
celosvětového obratu podniku.
GDPR obecně reguluje zacházení s jakýmikoliv informacemi vztahujícími se k identifikované nebo
identifikovatelné osobě. Stanovuje povinnosti pro správce i zpracovatele údajů (včetně povinnosti
hlásit jakékoliv incidenty v oblasti práce s osobními daty a jejich ochrany), definuje podmínky, za
kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel
a dává subjektům těchto informací řadu práv – včetně práva „být zapomenut“. Zavádí také roli
pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data Protection Officer).
Vyhovět všem náročným podmínkám nařízení GDPR si vyžádá řadu opatření organizačního,
procesního i technického charakteru. Součástí tohoto úsilí bude úprava či vytvoření řady vnitřních
organizačních předpisů. Vzhledem k tomu, že jde o práci s informacemi, významnou roli při splnění
požadavků GDPR hraje i účelné využití informačních technologií a systémů. Žádný technologický
prvek ani software shodu s požadavky GDPR nezajistí, ale bez něj je dosažení shody s těmito
požadavky nemyslitelné. Bez provedení IT auditu však nejsme schopni úspěšně projekt realizovat
v plném rozsahu.
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Tyto informace jsou však stále ještě podceňované:
Novinky.cz: Za špatné zacházení s osobními daty budou hrozit miliónové pokuty
iDnes.cz: Nové nařízení v ochraně osobních údajů: zákon tvrdší než EET

Možnosti řešení
Rádi se s Vámi osobně setkáme a vysvětlíme možnosti řešení pro Váš úřad v rámci této výzvy.
Prosíme o předání této prezentace i do IT oddělení nebo sekce tajemníka úřadu.
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky na tel. 775 110 979 nebo elektronicky na
adrese radek.kubicek@2kconsulting.cz.
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