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DISCLAIMER



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUKROMÍ



SOUKROMÍ

http://www.abedeverteller.nl/de-heilige-graal-en-de-vier-elementen/



ČL. 10 odst. 2 a 3 Listiny

„Každý má právo na ochranu před
neoprávněným zasahováním do
soukromého a rodinného života.“
„Každý má právo na ochranu před
NEOPRÁVNĚNÝM shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním
údajů o své osobě.“



ČL. 7 odt. 1 Listiny

„Nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí je zaručena.
Omezena může být jen v případech
stanovených zákonem.“



SOUKROMÍ? 

Soukromí je osobní oblast člověka, jednotlivce
nebo skupiny lidí (například rodiny).
Zahrnuje potřebu a právo chránit informace o své
osobě, jakož i vlastní tělo a čas, vlastní prožitky a
území před zveřejňováním a především před
zneužíváním.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soukrom%C3%AD

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. s 208 



Funguje tento koncept soukromí?



STATISTIKA…NUDA JE…

§ 70% osob ve věku do 18 let je online
§ Vzrůstá (dominuje) počet připojených 

mobilních zařízení

ICT Facts and figures 2017. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf



ISP SLUŽEB



ISP SLUŽEB



IOT

https://blogs.cisco.com/digital/the-internet-of-everything-has-
begun

IoT
Do současnosti: 30 miliard

Do 2025: 75 miliard



http://thebuttonshape.com/design/rehabstudio-5-advices-better-iot/



Řešení? Legislativa!



LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV 
EVROPSKÉ UNIE

Článek 8
Ochrana osobních údajů

1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho
týkají.
2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně
stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo
na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem.
Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly
shromážděny, a má právo na jejich opravu.
3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.



GDPR

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)

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1488972453767&

from=CS



GDPR vs. ONOOÚ 



KDE VLASTNĚ JSME?

Směrnice č. 
95/46/ES -
protection
directive

Zákon č. 
101/2000

Sb., o 
ochraně 
osobních 

údajů

NAŘÍZENÍ č. 2016/679
(obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů - GDPR)
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qi
d=1488972453767&from=CS

Směrnice
2002/58/ES 

- o soukromí 
a elektronických 

komunikacích

Leden 
2012

-
První 
návrh 
GDPR

Duben 
2016

-
Přijetí 
GDPR

4 
roky ladění

3000
změnových 

návrhů

Srpen 2017
-

ČR
-

Návrh 
adaptačních 

zákonů

25.5.2018
-

Účinnost 
GDPR

24.4.2019
-

Zák. č. 110/2019 
Sb., o zpracování 
osobních údajů

Leden 2018





KDO MI POMŮŽE?



https://www.i60.cz/clanek/detail/13739/saman-v-case-a-prostoru



OK, ALE CO HW?













CHCI VÍC!!!





GDPR…





GDPR I POMOHLO!

https://www.euro.cz/byznys/podivejte-se-kdo-vam-doda-nejlevnejsi-plyn-900846



GDPR A SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ







JSOU I DOBŘÍ RÁDCI J





Kdo za to všechno může?







Kdo za to skutečně může?



BFU

https://weheartit.com/entry/105614062



USER…



FACE ID

https://support.apple.com/cs-cz/HT208109



Řešení? Legislativa?



CHCEME SOUKROMÍ? 



Cyberspace fundaments

https://www.lidovky.cz/byznys/media/na-
socialnich-sitich-je-denne-80-procent-
cechu.A180619_102349_ln-media_ele



CO BYCHOM MĚLI DĚLAT?

Vzdělávat
Vychovávat
Přemýšlet!

Zbavovat závislosti…



DĚKUJI ZA POZORNOST


