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> GDPR aneb snižte rizika
vhodným pojištěním.
Nový produkt vstupuje na trh
Alena Spilková, David Priatka, Rödl & Partner Praha

Úvodem
> K
 aždý z Vás již zcela jistě zaznamenal, že k datu
25. 5. 2018 vstoupí v EU, a tedy i v České republice,
v platnost nové „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ neboli „GDPR (General Data Protection
Regulation)“. GDPR se dotkne prakticky každého,
kdo systematicky shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje Evropanů jakožto fyzických osob,
včetně společností a institucí mimo území EU, které
ovšem na evropském trhu působí. I přes veškerá
opatření, která v souvislosti se zavedením tohoto
nařízení obchodní společnosti jako správci osobních údajů přijmou, může dojít chybou systému
či jednotlivce k úniku nebo zneužití spravovaných
dat, a tedy k ohrožení či porušení práv dotčených
subjektů údajů (zaměstnanců, zákazníků aj.) anebo
práv a zájmů obchodních partnerů, kteří se poté na
Vaši společnost mohou obrátit s požadavkem na
náhradu škody. Zároveň zde hrozí i vysoké sankce
(pokuty) od dozorových orgánů, kterým je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak přitom víte, advokáti Rödl & Partner v této souvislosti
poskytují klientům komplexní poradenské služby v oblasti
implementace právních požadavků GDPR a prevence rizik
s GDPR spojených.
Jsme velice rádi, že Vás můžeme informovat o aktuální novince z oblasti řízení rizik spojených s GDPR,
když pro takovéto případy podnikatelských rizik je
možné již i v České republice sjednat pojištění GDPR,
které v těchto dnech začal nabízet jeden z významných zahraničních pojistitelů zaměřujících se v České
republice na pojištění finančních rizik.
Pro koho je pojištění GDPR určeno
Pojištění GDPR je určeno pro všechny společnosti pracující
s osobními či důvěrnými údaji klientů, obchodních partnerů
a zaměstnanců.
Rizika, která jsou pojištěním GDPR pokryta
Pojištění GDPR se vztahuje zejména na následující rizika:
>	sankce uložené dozorovým orgánem, tj. Úřadem na
ochranu osobních údajů
>	skutečné/údajné neoprávněné nakládání s osobními
údaji
>	skutečné/údajné neoprávněné nakládání s důvěrnými
informacemi
>	neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti
>	pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či
důvěrnými informacemi
>	zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém systému
>	fyzické odcizení IT vybavení
Úhrada nákladů

Zdroj: Archiv Rödl & Partner

Součástí pojistného krytí v rámci pojistného produktu GDPR
pojištění jsou rovněž následující náklady, které jsou pojistitelem v případě vzniku škodné události hrazeny do výše
sjednaného limitu pojistného plnění:
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>	náklady na právní poradenství pro jednání v rámci regulatorního řízení
>	náklady na sankce uložené dozorovým orgánem, například za neoprávněné zpřístupnění či zveřejnění důvěrných informací
>	náklady na přípravu oznámení o skutečném či údajném
neoprávněném přístupu do systému nebo porušení
předpisu o ochraně osobních údajů dozorovému orgánu
nebo poškozené osobě
Pro předložení nabídky pojištění a následného sjednání
pojistné smlouvy je potřeba pojistiteli předložit zpracované
informace ve formě vyplněného dotazníku včetně základních informací o Vaší společnosti. Tyto podklady společně
s Vámi rádi zpracujeme a nabídku pojištění a zprostředkování pojistné smlouvy u pojistitele pro Vaši společnost zajistíme. A to vše bez nároku na honorář v rámci naší činnosti
pojišťovacího makléře. Pro bližší informace nás prosím
neváhejte kontaktovat.
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Kontakt pro další informace:

Alena Spilková
podniková poradkyně
Associate Partner
Tel.:
+420 236 163 111
E-mail: alena.spilkova@roedl.com
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Tvoříme základy

„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

