Informace o implementaci GDPR v CČSH
Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nové Obecné nařízení Evropské unie o
ochraně osobních údajů (GDPR), které se vztahuje na všechny právnické osoby, jež
jakýmkoliv způsobem shromažďují a nakládají s osobními údaji, tedy i církve a
církevní právnické osoby (náboženské obce, diecéze, diakonická střediska, školy
atd.).
Zásady GDPR
1. Cílem nařízení je, aby osobní údaje byly zpracovávány zákonným způsobem,
tedy na základě jednoho ze stanovených právních důvodů, kterými jsou
zejména: a) zpracování je stanoveno zákonem; b) je nezbytné pro splnění
smlouvy; c) je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce (např. církev
má zájem mít přehled o svých členech). Pokud není dán žádný z těchto
důvodů, je třeba vyžádat si souhlas dané osoby se zpracováním jeho
osobních údajů.
2. Druhou zásadou je shromažďování osobních údajů pouze v nezbytném
rozsahu, tj. nevyžadovat např. v přihláškách na akce více údajů, než je nutné.
3. Osobní údaje by měly být přesné a každý má právo na jejich opravu.
4. Osobní údaje by měly být uloženy pouze po nezbytnou dobu.
5. Měly by být řádně zabezpečeny proti zneužití.
CČSH na základě dohody v rámci ERC obdržela podrobně zpracované materiály,
které nám při implementaci GDPR pomohou.
V první fázi bude provedena analýza současného stavu zpracovávání osobních
údajů v rámci vybraných vzorových subjektů církve – v ústředí, jedné diecézi,
náboženské obci, diakonickém středisku, církevní škole a církevním dětském
domově.
Na základě takto provedené analýzy budou přijata opatření pro uvedení současné
praxe do souladu s GDPR a schváleny vnitřní směrnice CČSH pro implementaci
GDPR v jejích jednotlivých složkách.
I když implementace GDPR bude pro naši církev znamenat jistou administrativní
zátěž a není dobré ji podceňovat, na druhé straně však není důvod k přehnaným
obavám. Není také nutné reagovat na různé externí obchodní nabídky zpracování
metodiky implementace GDPR, případně nabídky služeb pověřence, protože
všechny potřebné materiály máme k dispozici. Kontaktní osobou k problematice
GDPR je br. Ing. Jan Švábenický, vedoucí Úřadu ústřední rady, a vše také průběžně
konzultujeme s právní kanceláří JUDr. Kříže.
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