
GDPR compliance v Cloudu
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Soukromí 

jednotlivce

Jaké klíčové změny přináší GDPR?

Kontroly a 

oznámení 

Transparentnost 

pravidel

IT a školení

Potřeba investic do:

• Školení odpovědných 

osob a zaměstnanců

• Interních směrnic 

upravujících zpracování 

údajů

• Pověřence pro ochranu 

osobních údajů 

• Zpracovatelských/ 

dodavatelských smluv

• Přísné požadavky  na 

zabezpečení

• Povinnost oznamovat 

narušení bezpečnosti

• jasný souhlas subjektu

• Vyšší sankce za porušení 

(až 20 mio Euro/4% z 

obratu)

• Vedení záznamů o 

zpracování (organizace s 

250+ zaměstnanci)

Posílení práv jednotlivce:

• Přístup ke svým osobním 

údajům

• Oprava chyb

• Výmaz osobních údajů

• Omezení zpracování

• Námitky proti zpracování 

• Přenositelnost údajů

• Ochrana mladistvých

Transparentní a snadno 

dostupná pravidla ohledně:

• Oznámení o sběru 

osobních údajů

• Oznámení o zpracování

• Detaily zpracování

• Uchovávání a výmaz dat

• Privacy by default/by 

design



Jak může zpracování v cloudu pomoci?

▪ Některé funkce spojené s výkonem práv subjektů dat (čl. 12 až 20)

▪ Nalezení osobních údajů, přístup, omezení, protokolární výmaz, přenositelnost

▪ Reflektovat smluvní požadavky na zpracovatele (čl. 28)

▪ Zabezpečení zpracování osobních údajů (čl. 32)

▪ Správa záložních kopií, řízení kontinuity

▪ Audity účinnosti zavedených opatření

▪ Implementace pseudonymizace a šifrování dat (čl. 25, 32)

▪ Šetření a ohlašování bezpečnostních incidentů (čl. 33, 34)

▪ Modelové posouzení vlivu na ochranu os. údajů – DPIA (čl. 35)

▪ Kodexy chování zpracovatelů a certifikace služeb (čl. 40 až 43)



Co přináší GDPR z pohledu poskytovatele Cloudu

▪ Regulační Déjà vu, aneb horizontalizace vertikální regulace

▪ Požadavky z regulovaných odvětví (outsourcing ve finančním sektoru, kybernetická 
bezpečnost) se přenáší do oblasti ochrany osobních údajů

▪ Vytváření nových kontrolních mechanismů
▪ DPIA (Data Protection Impact Assesment)
▪ Kodexy chování
▪ Funkce pověřence
▪ Privacy by Design

▪ Možnost replikace řešení, která již fungují
▪ Aplikace modelů z regulovaných odvětví
▪ Spolupráce s regulátory napříč EU
▪ Jasné rozdělení odpovědnosti mezi zákazníkem a dodavatelem



Článek 32 – Zabezpečení zpracování (os. údajů)

▪ (1) S přihlédnutím ke stavu techniky... povaze... rozsahu... a k různě 
závažným rizikům pro práva fyz. osob, zavedou správce a zpracovatel 
vhodná tech/org. bezp. opatření.... odpovídající danému riziku,.. včetně:

▪ a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

▪ b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost
systémů a služeb zpracování; 

▪ c) …obnovit dostupnost osobních údajů…včas v případě…technických incidentů; 

▪ d) …pravidelného testování…a hodnocení účinnosti zavedených…opatření…

▪ (2) … zohlednit rizika… náhodného zničení, ztráty, pozměňování, 
neoprávněného zpřístupnění… osobních údajů



Smluvní vztah Správce - Zpracovatel

▪ Správce (zákazník) má povinnost zajistit, že zpracování osobních údajů bude 
probíhat v souladu s GDPR

▪ Splnění celé řady požadavků a zajištění souladu s GDPR může zákazník smluvně 
přenést na svého dodavatele jakožto zpracovatele – Microsoft garantuje: 
▪ Prověřená bezpečnostní opatření (fyzická bezpečnost, kontrola a logování přístupu, závazek 

mlčenlivosti zaměstnanců, ISO, HIPAA a další certifikace bezpečnosti)

▪ Pravidelné audity data center a vnitřních procesů (min. 1x ročně, nezávislí auditoři)

▪ Zavedené procesy reakce na bezpečnostních incidenty a notifikace v případě 
bezpečnostního incidentu

▪ Zabezpečení práv subjektů údajů (právo na přístup, právo být zapomenut)

▪ Bezpečné přenosy dat do zahraničí (Standardní smluvní doložky EU)

▪ Smlouva dle čl. 28 GDPR bude zapracována do Online Services Terms (OST) – již 
teď je možné zapracovat její podmínky formou dodatku



Co mohou zákazníci udělat už teď?

Zjistit, jaké osobní 
údaje mají a kde se 

nacházejí.

Rozhodovat o 
způsobech využití a 
přístupu k osobním 

údajům.

Zavést bezpečnostní 
kontroly k předcházení, 

detekování a řešení hrozeb 
a bezpečnostních 

incidentů. 

Vyřizovat žádosti 
týkající se osobních 
údajů a uchovávejte 

požadovanou 
dokumentaci. 

Analyzovat data a 
systémy, udržovat 

soulad s požadavky a 
snižovat riziko.

1 2 3 4 5

Mapovat Kontrolovat Chránit Dokumentovat Prověřovat



Cílem Microsoftu je usnadnit naplnění 

požadavků GDPR prostřednictvím 

inteligentních technologií, inovací a

vzájemné spolupráce. Můžeme pomoci 

vytvořit bezpečnější prostředí, 

zjednodušit dodržení požadavků GDPR a 

poskytneme zákazníkům nezbytné 

nástroje a prostředky.

Připravujeme se na GDPR 
spolu se zákazníky

Příprava

na GDPR



Od analýzy rizik k DPIA

▪ GDPR: nutné „posouzení vlivu“ pro zpracování s „vysokým 
rizikem“ (DPIA – Data Protection Impact Assesment)

▪ Zpracovatel: jak nejlépe pomoci správci a vyhovět regulátorovi

1. Modelová analýza rizik určitého typu zpracování osobních údajů

2. Nastavení adekvátních bezpečnostních opatření

3. Charakteristika zbytkových rizik pro správce



Alternativa ke zvážení:

Přesuňte část odpovědnosti 
na poskytovatele cloudových služeb, 
který je k tomu náležitě vybaven!
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