Ochrana osobních údajů v programech ZKSOFT
Ode dne 25. května 2018 je účinné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Nařízení je od 25. května 2018 závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU, nahrazuje
Směrnici 95/46/ES a zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Právo subjektu na přístup k osobním údajům
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nově klade na správce větší míru zodpovědnosti za zpracování osobních
údajů subjektu. Subjektu osobních údajů pak mimo jiných práv stanoví i právo na přístup k osobním informacím,
které o něm správce zpracovává.
K evidenci právních důvodů a účelů zpracování osobních údajů subjektu může slouží záložka Ochrana OÚ, která je
dostupná po otevření karty subjektu . Zde je také možné vytisknout potvrzení o zpracování osobních údajů.

Položky formuláře „Ochrana osobních údajů“
Zákonnost zpracování






„Právní důvod“ – z rozevíracího seznamu je nutné vybrat jeden z právních důvodů, kterým je podloženo
zpracování daných osobních údajů pro uvedený účel zpracování.
Položky „Platí od“ a „Platí do“ – vztahují se k platnosti právního důvodu, slouží k evidenci platnosti tohoto
právního důvodu (např. platnosti smlouvy, souhlasu atd.).
„Dokument“ – slouží k přiložení dokumentu, který stanovuje právní důvod zpracování (např. smlouva,
souhlas se zpracováním osobních údajů).
„Účely zpracování“ – jedná se o textové pole, je potřeba vyplnit účel zpracování osobních údajů a pro tento
účel pak zpracovávat jen nezbytné osobní údaje.
„Doba uložení osobních údajů“ – jedná se o textové pole, je potřeba uvést a vypsat dobu, po kterou budou
osobní údaje uloženy, případně je nutné uvést kritéria ke stanovení této doby, např. po dobu platnosti
smlouvy, po zákonem danou dobu v případě účetních dokladů atd.

Kategorie osobních údajů
Zde je potřeba vybrat, jaké kategorie osobních údajů se pro uvedený účel zpracovávají:







„Adresní a identifikační údaje“ – do této kategorie patří například jméno, příjmení, datum a místo narození,
rodinný stav, rodné číslo, statní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. spojení domů do zaměstnání apod.
„Popisné údaje“ – do této kategorie patří například informace o vzdělání, znalosti cizích jazyků, odborné
znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, vojenská služba, předchozí
zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.
„Údaje o jiné osobě“ – například adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod.
„Jiné údaje“ – jedná se o textové pole, je potřeba vyplnit v případě pokud evidujete další kategorie osobních
údajů.
„Zvláštní kategorie“ – jedná se o textové pole, je potřeba vyplnit pokud zpracováváte některé osobní údaje
ze skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Zdroje osobních údajů
Pokud nejsou osobní údaje získány „Přímo od subjektu údajů“, je nutné tyto zdroje uvést a specifikovat a vypsat buď
v textové položce „Z veřejných zdrojů“, nebo v textové položce „Jiné zdroje“.
Ostatní
Jedná se o textové položky, které je nutné vyplnit pouze, pokud k těmto činnostem dochází.




„Dochází k předávání dalším příjemcům“ – pokud dochází k předávání osobních údajů jiným příjemcům, je
potřeba příjemce a důvody předávání blíže specifikovat a vypsat, zejména pokud se jedná o příjemce ve
třetích zemích.
„Dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování“ – pokud dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování, je nutné blíže specifikovat a vypsat použité postupy, význam a
předpokládané důsledky pro subjekt osobních údajů.

Tisk formuláře
Tiskový výstup potvrzení získáte vybráním tiskové formy po stisknutí tlačítka Tisk… Na potvrzení jsou uvedeny
informace vyplněné na formuláři a všechny další potřebné informace. Položky „Místo vyplnění“ a „Odpovědná
osoba“ na tiskovém výstupu potvrzení se nastavují v parametrech aplikace – parametr GDPR_SPRAVCE pro „Správce
v záhlaví“, parametr GDPR_OSOBA pro „Odpovědnou osobu“ a parametr GDPR_MISTO pro „Místo vyplnění“.

Ochrana dat v programech ZKSOFT
Programy ZKSOFT fungují buď ve verzi SQL (klient-server, data zpracovává MSSQL server) nebo ve verzi LITE (fileserver, databáze je typu SQLite)
MS SQL databáze:
Doporučujeme mít databázi umístěnou na serveru, který bude pro běžné uživatele nedostupný. MSSQL server rovněž
podporuje šifrováni, ovšem pouze ve své placené verzi.
SQLite databáze:
Databáze „SQLite“ neumožňuje šifrováni dat. Budete-li chtít mít data šifrovaná, umístěte datový soubor na disk,
který zašifrujete nějakým externím nástrojem (např. „BitLocker“, který je součásti „Windows“). K tomu je
samozřejmě ještě třeba nastavit uživatelská hesla do „Windows“, oprávněni ke složkám a zamykáni PC při odchodu
apod. Nastavení hesel a oprávněni zajistí, že data nebudou dostupná pro neoprávněného uživatele, šifrování potom
to, ze data nebudou dostupná ani po fyzickém zcizení disku.
Obecná doporučení:
Programy ZKSOFT nabízejí podporu šifrování souboru „databaze.ini“ s parametry připojení k databázi, takže uživatel,
který není správce nebude vědět, kde se data nacházejí. Toto šifrování zajistí, že při prostém zkopírování programové
složky nebudou data na jiném počítači bez zadání hesla funkční. K zajištění dat tedy doporučujeme umístění
datových souborů databází mimo složku s vlastním programem ZKSOFT a zašifrování připojovacích údajů.

