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JAK MAJÍ PODNIKATELÉ V OBORU ZBRANÍ NEBO MUNICE REAGOVAT NA GDPR?
(uveřejněno dne 30. 5. 2018)
Na základě dotazů, se kterými se držitelé zbrojních nebo muničních licencí, provozovatelé střelnic,…
(dále jen „podnikatel“) obrací na pracoviště HelpDESK CRZ poskytujeme následující základní informaci.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection
Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie.
Obecné nařízení je přímo použitelné a není potřeba, aby byl obsah nařízení převeden do zákona.
Podnikatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků, obchodních partnerů,…(dále je „zákazník“)
v systému CRZ i mimo systém CRZ. V systému CRZ je ochrana osobních údajů podle GDPR zajištěna.
Mimo systém CRZ podnikatel ale zpracovává další osobní údaje (například fakturační údaje, kontaktní
údaje), jejichž ochranu ve smyslu GDPR si musí zajistit sám. Již nelze osobní údaje pouze „nějak ukládat
a jejich ochranu neřešit“. Neznamená to ovšem, že podnikatel osobní údaje zpracovávat nemůže
vůbec.
První krok, který si podnikatel určitě musí udělat, je vlastní revize rozsahu zpracovávaných údajů. Musí
posoudit, zda zpracovávané osobní údaje skutečně potřebuje, zda jsou aktuální, zda nepominul důvod
pro jejich zpracování, či a zda jejich rozsah nepřesahuje rozsah stanovený právním předpisem, podle
kterého osobní údaje shromažďuje. Pokud revizí zjistí, že pro zpracování některých osobních údajů
nemá legislativní oporu, tyto údaje ze svých zpracování odstraní. Pokud takové osobní údaje ale i
nadále potřebuje, pro jejich další zpracování si od zákazníka (subjektu údajů) vyžádá písemný souhlas
podle čl. 7 GDPR.
Podrobné a přehledné informace o obecném nařízení GDPR a o jeho aplikaci jsou dostupné na
internetu. Podnikatelům doporučujeme zejména webové stránky Úřadu na ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ)
https://uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni nebo
stránky Ministerstva vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/gdpr/.
Pracoviště HelpDESK pro centrální registr zbraní není k výkladu GDPR kompetentní. Prosíme proto
podnikatele, aby své případné dotazy k aplikaci GDPR směřovali na uvedené instituce.
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