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Využívání informací o vozovém parku a jejich 

výměna mezi organizacemi je stále důležitější 

pro bezpečné a efektivní podnikání.

Nástup velkých dat v oblasti vozových parků 

provázené ve velké míře telematikou však 

s sebou nese nevyhnutelné komplikace v oblasti 

zabezpečení a ochrany soukromí.  Zavedení 

Obecného nařízení EU o ochraně osobních 

údajů (GDPR) na tyto komplikace rázně 

upozornilo.

Většina požadavků nařízení GDPR je již právně 

zakotvených, a proto by podle nás jeho 

zavedení mělo pro organizace, které dodržují 

zákony a řídí se doporučenými postupy, 

znamenat především pokračování běžného 

provozu.

Provozovatelé vozových parků a jejich 

dodavatelský řetězec musí zajistit náležitou 

infrastrukturu, procesy a kulturu v zájmu 

prevence porušování zásad GDPR. Následky 

porušení mohou být závažné. Řešení 

společnosti Webfleet Solutions počítají 

s nařízením GDPR, a právě to je základem 

rad a podpory, které poskytujeme našim 

zákazníkům.

Zde vysvětlujeme, co může nařízení znamenat 

pro vaši společnost a vozový park a nabízíme 

praktické rady, podle kterých budete moci 

nadále jednat v souladu se zákony.

Thomas Schmidt, 

generální ředitel, Webfleet Solutions
PRÁVNÍ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: Informace 

společnosti Webfleet Solutions v dokumentaci a online mají 

pouze informační charakter a vyjadřují náš pohled na dané 

téma. Neměly by být považovány za právní poradenství 

k tomuto tématu. Informace v těchto dokumentech a online 

navíc nemusí odpovídat nejnovějšímu právnímu vývoji. Podle 

těchto informací se neřiďte bez právní konzultace.

„Nástup velkých dat 
v oblasti vozových 

parků s sebou nese 
nevyhnutelné komplikace 

v oblasti zabezpečení 
a ochrany soukromí“



Náš digitální svět se výrazně liší od roku 1995, kdy 

byla zavedena Evropská směrnice o ochraně osobních 

údajů.

Její základní principy stále platí, zákony však 

s příchodem nařízení GDPR doznaly změn. Nařízení 

GDPR, které vstoupí v platnost 25. května 2018, 

sjednocuje zákony o soukromí dat v Evropě, aby 

náležitě chránily všechny občany EU. 

V zásadě se zabývá ochranou osobních údajů, 

které jsou definovány jako „veškeré informace 

o identifikované nebo identifikovatelné osobě“. 

Nařízení GDPR je tudíž obzvláště důležité pro 

provozovatele vozových parků, kteří budou často 

pracovat s informacemi řidičů.

Nová pravidla bychom neměli chápat jako úplné 

přepracování legislativy ochrany osobních údajů, jde 

spíše o rozšíření stávajících nařízení a doporučených 

postupů, které společnosti aktuálně využívají.

 

NAŘÍZENÍ GDPR:  
PŘEHLED

Nařízení GDPR 
sjednocuje zákony 
o soukromí dat 
v Evropě, aby 
náležitě chránily  
všechny občany EU
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JAK SE ZMĚNY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NAŘÍZENÍ 
GDPR DOTÝKAJÍ TELEMATIKY?

      JEDNOTLIVEC HRAJE ÚSTŘEDNÍ ROLI. 

Hlavním motivem nařízení GDPR je podpořit 

možnosti jednotlivců, kteří proto musí být 

předem plně informováni o tom, jaká data jsou 

využívána, proč jsou využívána, po jakou dobu 

a kým. Mohou k tomu udělit oprávnění nebo 

jej stáhnout a s určitými omezeními požádat 

o zastavení používání jejich dat.

      JE NUTNÉ ZAJISTIT ZHODNOCENÍ RIZIKA 

A MÍT PODKLADY PRO AUDIT. Při používání 

osobních údajů musí firmy identifikovat a omezit 

rizika zneužití dat a dokumentovat, jak jsou data 

používána, a je nutné podniknout opatření za 

účelem zajištění shody.

      NĚKTERÉ ORGANIZACE MUSÍ ROVNĚŽ 

JMENOVAT POVĚŘENCE PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO). Nařízení GDPR 

zavádí povinnost jmenovat pověřence pro ochranu 

osobních údajů (DPO), pokud provádí společnost 

určité typy zpracování. Například to platí, pokud 

hlavní činnosti vyžadují sledování osob ve velkém 

měřítku, pravidelně a systematicky. Další kritéria 

naleznete v této příručce.

      FIRMY PODLÉHAJÍ JEDNOMU REGULAČNÍMU 

ÚŘADU. Firmy působící v různých evropských 

zemích, zejména ty, které využívají vozidla 

překračující státní hranice, se nyní řídí jednou 

sadou zákonů a musí jednat pouze s jedním 

regulačním úřadem v zemi, kde mají sídlo.

      PŘÍSNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY. 

Osobní údaje jsou nyní chráněny proti všem 

druhům neoprávněného použití na základě 

vyhodnocení citlivosti dat. Data o poloze GPS 

poskytovaná telematickými systémy jsou 

považována za citlivá, protože o člověku odhalují 

řadu informací.

      VĚTŠÍ POKUTY V PŘÍPADĚ NEDODRŽOVÁNÍ 

POKYNŮ. Dle nařízení GDPR činí nejvyšší pokuta 

za porušení pokynů větší hodnotu z dvojice 

20 milionů eur nebo 4 % obratu.

V rámci nařízení GDPR došlo k několika důležitým změnám zákonů na ochranu osobních údajů, které 

mohou mít konkrétní dopad na správu vozového parku a používání telematiky.
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Nařízení GDPR se týká správců dat i zpracovatelů dat. 

Ve většině případů jedná společnost jako správce dat 

a její dodavatelé jsou klasifikováni jako zpracovatelé 

dat, plné definice obou jsou však následující:

• Zpracovatel dat je organizace, která zpracovává 

osobní údaje z pověření správce. Společnost 

Webfleet Solutions jedná jako zpracovatel 

všech osobních údajů poskytnutých zákazníky 

a partnery prostřednictvím našich systémů 

a platforem.

• Správce dat je organizace, která stanovuje účely 

a způsoby zpracování osobních dat. Například 

co se týče dat o vozovém parku poskytovaných 

naším řešením pro správu vozového parku na bázi 

SaaS (Software-as-a-Service) WEBFLEET, jedná 

společnost jako správce dat, protože rozhoduje, 

jak budou data použita, například k zajištění 

bezpečnosti jejích zaměstnanců na cestách. 

Jednou z nejvýznamnějších změn regulace ochrany 

osobních údajů, které přináší nařízení GDPR, je to, že 

zpracovatelé dat budou nyní také muset dodržovat 

nařízení, zatímco dříve ležela zodpovědnost čistě na 

správcích.

Hlavní povinnosti organizací jsou uvedeny 

v principech ochrany osobních údajů nařízení GDPR. 

Ty kladou následující požadavky ohledně osobních 

údajů:

• Zpracování musí probíhat zákonně, spravedlivě 

a transparentně.

• Shromažďování musí mít stanovený, jasný 

a zákonný účel a další zpracování nesmí probíhat 

v rozporu s těmito účely.

• Musí být přiměřené, relevantní a omezené na to, 

co je nutné k dosažení účelů zpracování.

• Musí být přesné a v případě potřeby musí být 

zajištěna jejich aktuálnost. Je nutné podniknout 

všechny přiměřené kroky k tomu, aby byla 

nepřesná osobní data bez prodlení smazána nebo 

opravena.

• Musí být uchovávány v podobě, která neumožňuje 

identifikaci subjektů údajů po delší dobu, než je 

nezbytné pro splnění účelů zpracování.

• Musí být zpracovány bezpečným a náležitým 

způsobem.

JAKÉ JSOU JEJICH 
POVINNOSTI?

JAKÉ JSOU ROLE 
V RÁMCI NAŘÍZENÍ 
GDPR?
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NA JAKÉ TYPY 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE 
NAŘÍZENÍ VZTAHUJE?

Definice osobních údajů byla v nařízení GDPR 

rozšířena. 

Jednotlivec – neboli „subjekt údajů“, jak jej označuje 

nařízení – může být identifikován přímo nebo 

nepřímo. Identifikátorem osobních údajů může 

být cokoli od jména osoby po data související 

s jedinečnými identifikátory, jako jsou SPZ vozidla 

nebo jeho číslo VIN. Pokud je možné identifikovat 

subjekt údajů na základě těchto dat, a to i v případě, 

že k identifikaci nedojde, jedná se o osobní údaje.

Typy osobních údajů týkajících se identifikované nebo 

identifikovatelné osoby mohou zahrnovat názory 

i fakty a cokoli od informací o pracovním výkonu po 

náborové materiály a poznámky z pohovoru.

Na anonymizovaná data se nařízení GDPR nevztahuje, 

pokud byly podniknuty kroky za účelem znemožnění 

nebo znesnadnění spojení osobních údajů 

s identifikovatelnou osobou.

Ke sdílení citlivých osobních údajů – „osobní údaje 

odhalující rasový nebo etnický původ, politické 

názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení 

nebo členství v odborech a zpracování genetických 

dat, biometrických dat za účelem jedinečné 

identifikace osoby, údajů o zdraví nebo údajů 

o sexuální aktivitě nebo orientaci osoby“ – je nutný 

výslovný souhlas.



The General Data Protection Regulation  |  7

PRÁVNÍ ZÁKLAD  
ZPRACOVÁNÍ DAT

Ke zpracování osobních údajů k tomu musíte mít 

platný právní důvod a musíte předem stanovit účely 

využití.

Asi nejzřejmějším odůvodněním je výslovný souhlas 

osoby, jejíž data se zpracovávají. To však může být 

v případě zaměstnání problematické, protože lze 

těžko tvrdit, že byl souhlas poskytnut svobodně.  

Proto je možné volit jiné právní základy 

zpracování dat, vybraný důvod je však nutné jasně 

dokumentovat.

• SOUHLAS 

Zde musí osoba dát jasný a svobodný souhlas 

s používáním svých dat pro konkrétní účel. Je 

třeba pamatovat, že tento souhlas musí být 

jednoznačný, nelze jej dovodit a je možné jej 

kdykoli stáhnout.

• OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY 

V tomto případě musíte mít vy nebo třetí strana 

oprávněný zájem, který není v rozporu se 

základními právy jednotlivce.

• PLNĚNÍ SMLOUVY

Tento základ umožňuje zpracování, pokud je to 

nutné kvůli smlouvě, kterou jste uzavřeli nebo 

uzavíráte s danou osobou.

• PRÁVNÍ POVINNOST 

Zpracování je možné, pokud je to nutné pro 

splnění právních povinností.

• ZÁSADNÍ ZÁJMY 

Zpracování může také proběhnout, pokud je to 

nutné k ochraně něčího života.

• VEŘEJNÁ SLUŽBA 

V tomto případě je zpracování nutné k vykonání 

zákonného úkonu ve veřejném zájmu.
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ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT

Podle nařízení GDPR je nutné účely zpracování 

dat předem jasně uvést. Uvedený účel musí být 

konkrétní a jasně definovaný, aby mu dotyčná 

osoba snadno porozuměla.

TELEMATICKÁ DATA LZE POUŽÍVAT ZA 

TĚMITO ÚČELY:

• Sledování vozidel kvůli bezpečnosti majetku 

a optimalizaci vozového parku.

• Sledování jízdního stylu za účelem zlepšení 

bezpečnosti řidičů a snížení nákladů na 

palivo.

• Komunikace s řidiči v zájmu zvýšení 

bezpečnosti zaměstnanců a efektivity práce.

• Využití tachografu a dat o době strávené na 

cestě kvůli dodržování pracovní doby.

• Výkazy pro vedoucí pracovníky pro 

optimalizaci podniku včetně zlepšení služeb 

zákazníkům nebo efektivity vozového parku.

• Integrace s hardwarovým nebo softwarovým 

řešením třetí strany.

Za zmínku stojí fakt, že provozovatelé vozových parků 

zpravidla budou mít oprávněný zájem nebo smluvní 

oprávnění  ke zpracování osobních údajů.

V případě provozovatelů může oprávněný zájem 

pokrývat takové oblasti, jako je zpracování dat 

o ujetých kilometrech při správě smluv k pronajatým 

vozidlům, dat o spotřebě paliva k prevenci podvodu 

nebo použití dat o stylu jízdy k ochraně zdraví 

a bezpečnosti řidiče.

Mezi smluvní důvody ke zpracování údajů může 

patřit využití telematických dat k zaznamenávání 

začátku a konce pracovní doby řidičů. To může 

ošetřovat například jejich zaměstnanecká smlouva.

Je rovněž důležité pamatovat na to, že jednotlivci mají 

„právo na zapomenutí“ a na požádání o smazání dat. 

K tomu může dojít po stažení souhlasu, když již nejsou 

data nutná k účelu, za kterým byla získána, nebo 

pokud jednotlivec podá námitku proti zpracování 

a neexistuje oprávněný zájem, který by odůvodnil 

pokračování.
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KDO MUSÍ PŘEVZÍT  
ZODPOVĚDNOST?

Je třeba zdůraznit, že odpovědnost za ochranu dat 

by měli převzít všichni členové organizace, protože 

k porušení bezpečnosti dat může dojít na řadě 

různých míst v dodavatelském řetězci, a to mnoha 

různými způsoby.

Přesto je vhodné přidělit hlavní zodpovědnost 

vyhrazenému pracovníkovi nebo týmu, aby byly 

procesy určené k zajištění dodržování nařízení ze 

strany firmy náležitě prováděny.

Není pravděpodobné, že by oddělení vozového parku 

neslo hlavní zodpovědnost za dodržování předpisů, 

správce vozového parku však může hrát klíčovou roli 

v jiných aspektech, mezi něž patří například:

• Správa vztahů s dodavateli a zajištění smluv.

• Kontrola právního základu využití dat týkajících se 

řidičů nebo členů oddělení vozového parku.

• Získání souhlasu od členů týmu v případě potřeby.

• Komunikace se zaměstnanci a hlavními 

zainteresovanými osobami v oddělení vozového 

parku ohledně jasného porozumění příslušným 

povinnostem.

• Poskytování informací a podkladů nutných pro 

audit dodržování nařízení, např. dokumentace 

souhlasu a smluv.

Na úrovni organizace může být hlavní zodpovědnost 

přidělena specializovanému pověřenci pro ochranu 

osobních údajů (DPO), ale vedoucí roli v tomto 

procesu budou často hrát také oddělení lidských 

zdrojů (HR), provozní oddělení a IT oddělení.



JAK VYTVOŘIT 
AKČNÍ PLÁN
Velký počet datových toků souvisejících 

s dodavatelským řetězcem vozového parku vystavuje 

provozovatele vozového parku zvláště vysokému 

riziku z hlediska nařízení GDPR.

Společnost může například získat data o řidičských 

průkazech jak od vydávajícího úřadu, tak od 

samotných řidičů za účelem zjištění způsobilosti 

k řízení. Ale tato data mohou být také předána 

dodavatelům služeb pronájmu vozidel, řízení rizik 

nebo pojištění.

Vzhledem k vysokému riziku je možným prvním 

krokem společnosti provedení plného zhodnocení 

rizik, což pomáhá vytvořit podrobnou představu 

o různých článcích dodavatelského řetězce, ve 

kterých se data předávají, a identifikovat možnosti 

narušení.

Poté lze podniknout opatření týkající se jednotlivých 

článků a zajistit provedení náležitých kroků za účelem 

možného snížení a eliminace rizika pro jednotlivce.

Takovéto vyhodnocení rizika je podle nařízení GDPR 

dokonce povinné v určitých situacích a označuje se za 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

Proces DPIA je zvláštně příhodný, když podnik zavádí 

nový datový proces, systém nebo technologii. Je 

však možné jej použít k prokázání zodpovědnosti 

podle nařízení GDPR, což organizaci pomáhá nařízení 

dodržovat a prokázat provedení patřičných opatření 

k zachování této shody.

Velký počet datových 
toků souvisejících 
s dodavatelským řetězcem 
vozového parku vystavuje 
provozovatele vozového 
parku zvláště vysokému 
riziku z hlediska nařízení 
GDPR
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Podle nařízení GDPR je proces DPIA povinný 

v případě, že zpracování dat „pravděpodobně povede 

k vysokému riziku ohrožení práv a svobod osob“. 

To se týká konkrétně situací, kdy jsou data použita 

k následujícím účelům:

• Rozsáhlé, systematické hodnocení osobních 

vlastností jednotlivce, včetně profilování.

• Zpracování citlivých údajů ve velkém měřítku.

• Systematické sledování veřejných oblastí ve 

velkém měřítku.

Velký podíl dat vozového parku by spadal do těchto 

tří oblastí. Například využití telematické technologie 

ke sledování výkonnosti řidičů lze považovat za 

systematické sledování zaměstnanců na pracovišti.

Pokyny k požadavkům na úspěšné provedení 

procesu DPIA poskytují spojené evropské úřady 

pro ochranu osobních údajů, ale základní principy lze 

rovněž pokrýt při ochraně osobních údajů založené 

na doporučených postupech.

 

Dodržování nařízení usnadňují následující kroky:

• Mapování všech datových toků

• Podrobné pozorování dodavatelského řetězce

• Uzavření náležitých smluv

• Zřízení procesu pro vyžádání dat

• Plán pro případ narušení bezpečnosti dat

• Vysvětlení rolí zaměstnancům

POPIS 
PŘEDPOKLÁDANÉHO 

ZPRACOVÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ 
OPATŘENÍ PRO 
PŘÍPAD RIZIK

ZHODNOCENÍ RIZIK 
OHROŽENÍ PRÁV 

A SVOBOD

ZHODNOCENÍ 
NUTNOSTI 

A ÚMĚRNOSTI

PŘEDPOKLÁDANÁ 
OPATŘENÍ 

K PROKÁZÁNÍ 
DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ

SLEDOVÁNÍ  
A KONTROLA

DOKUMENTACE
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MAPOVÁNÍ VŠECH  
DATOVÝCH TOKŮ

Mapování všech datových toků v dodavatelském 

řetězci vozového parku může představovat užitečný 

výchozí bod při provádění náležitého hodnocení rizik.

Zahrnuje to zaznamenávání všech různých toků dat 

do firmy a z ní, ale také informací o dalších osobách 

nebo organizacích, které se těchto převodů účastní.

Může být užitečné všechny vztahy znázornit 

v diagramu, který umožňuje rychlou analýzu 

jednotlivých článků řetězce.

V každém případě je vhodné identifikovat, kdo je 

správcem dat a kdo je zpracovatelem a poté zjistit, 

zda jsou uzavřeny náležité smlouvy.

To pomůže společnosti zjistit, jak dobře je připravená 

na příchod nařízení GDPR a kde může dojít 

k problémům.

TYPICKÉ DATOVÉ TOKY  
VOZOVÉHO PARKU

Firmy provozující vozový park budou 

zpracovávat velký počet příchozích i odchozích 

datových toků. Mezi příklady organizací třetích 

stran, se kterými může dojít k výměně citlivých 

osobních údajů, patří:

• Poskytovatelé telematiky a dalšího softwaru

• Leasingové společnosti

• Prodejci vozidel

• Pojišťovny

• Poskytovatelé řízení rizik

• Poskytovatelé řízení nehod

• Úřady vydávající osvědčení o registraci 

vozidel

• Dodavatelé servisu, údržby a oprav

• Poskytovatelé karet na pohonné hmoty
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PODROBNÉ 
POZOROVÁNÍ  
DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE
Společnosti mohou nést zodpovědnost za narušení 

bezpečnosti v kterékoli části dodavatelského řetězce, 

což znamená, že je velice důležité pokusit se zajistit, 

aby všichni dodavatelé vozového parku, kteří 

zpracovávají citlivá data, při této činnosti postupovali 

prokazatelně bezpečným způsobem.

Každý zpracovatel dat identifikovaný při vytváření 

mapy dat by měl být schopný zajistit dostatečné 

záruky, že budou splněny požadavky nařízení GDPR 

a ochráněna práva subjektů údajů.

To samé platí u veškerých potenciálních nových 

dodavatelů. Ve všech situacích, kdy se zpracovávají 

osobní údaje, je důležité mít jasné podklady pro audit. 

Je také třeba pamatovat na to, že tito dodavatelé 

mohou spolupracovat se sekundárními dodavateli, 

kteří mohou také využívat dotyčná data.

Společnosti mohou 
nést zodpovědnost za 
narušení bezpečnosti 
v kterékoli části 
dodavatelského řetězce

UZAVŘENÍ  
NÁLEŽITÝCH  
SMLUV

Při vzniku datového toku je důležité identifikovat, 

zda je nutný nový souhlas kvůli zajištění toho, aby 

transakce splňovala nařízení GDPR.

Byl například účel použití telematických dat 

v minulosti jasně uveden? Bylo rozlišeno, zda se 

data používají ke snížení nákladů na palivo, zvýšení 

bezpečnosti nebo za jiným účelem? Pokud ne, je třeba 

to napravit, aby bylo zaměstnanci zřejmé, proč je 

nutné zpracování osobních údajů.

Když správce dat využívá služeb zpracovatele, je 

nutné uzavřít písemnou smlouvu obsahující podmínky 

používání. Tyto smlouvy také pomáhají zajistit, aby 

obě strany porozuměly své zodpovědnosti. Nařízení 

GDPR uvádí, co je třeba uvést ve smlouvě mezi 

správcem a zpracovatelem.
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ZŘÍZENÍ PROCESU  
PRO VYŽÁDÁNÍ DAT

Podle nařízení GDPR má subjekt údajů právo na 

přístup ke svým osobním údajům v držení organizace. 

V případě telematických dat to může mimo jiné 

znamenat informace o poloze a cestě, údaje o ujetých 

kilometrech nebo statistiky stylu jízdy.

Pokud si daná osoba vyžádá přístup, je nutné jim 

zajistit podrobnosti o tom, jaká jejich data jsou 

uchovávána, a potvrzení o tom, zda se zpracovávají. 

Informace je nutné poskytnout nejpozději do 

měsíce od přijetí žádosti, tato lhůta však může být 

prodloužena o další dva měsíce, pokud je požadavků 

mnoho nebo jsou náročné.

V zájmu zajištění dodržování nařízení se společnostem 

doporučuje vytvořit jasný proces zpracování těchto 

žádostí. To může zahrnovat předání zodpovědnosti 

vhodným zaměstnancům a vytvoření postupu ověření 

totožnosti osoby, která požadavek podává.

Společnosti by měly rovněž zajistit snadný přístup 

k datům. V případě telematiky to může znamenat 

spolupráci s dodavatelem, který poskytuje snadno 

dostupná, ale úplná hlášení, která uvádějí, jaké údaje 

o jednotlivých zaměstnancích jsou uchovávány.

Společnosti mohou rovněž například zřídit 

speciální e-mailovou adresu, na kterou budou 

požadavky zasílány. Přístup na bázi doporučených 

postupů by umožnil jednotlivcům získat přímý 

přístup k informacím na dálku prostřednictvím 

zabezpečeného samoobslužného systému.

Pokud si daná osoba 
vyžádá přístup, je 
nutné jim zajistit 
podrobnosti o tom, 
jaká jejich data 
jsou uchovávána, 
a potvrzení o tom, zda 
se zpracovávají
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PLÁN PRO PŘÍPAD  
NARUŠENÍ 
BEZPEČNOSTI DAT

Je sice možné zavést řadu opatření ke snížení rizika, 

je však rovněž důležité zavést proces pro případy 

narušení bezpečnosti dat.

Narušením bezpečnosti dat se může rozumět některý 

z následujících případů:

• Přístup neoprávněné třetí strany k osobním 

údajům.

• Záměrné nebo náhodné narušení bezpečnosti dat 

ze strany správce nebo zpracovatele.

• Zaslání osobních údajů nesprávnému příjemci.

• Ztráta nebo odcizení výpočetních zařízení 

obsahujících osobních údaje.

• Nedovolená úprava osobních dat.

• Ztráta přístupu k osobním datům.

Je třeba zavést propracované postupy určené ke 

zjišťování, vyšetřování a internímu hlášení narušení 

bezpečnosti dat. To pomůže zajistit možnost 

provedení informovaného rozhodnutí o tom, zda je 

narušení natolik závažné, aby bylo nutné jej nahlásit 

příslušnému dozorovému úřadu, což je třeba udělat 

do 72 hodin, pokud je to možné. Pokud existuje 

vysoké riziko, že bude mít narušení dat negativní vliv 

na práva a svobody dotyčného jednotlivce, je třeba jej 

rovněž uvědomit.

V zájmu podpory tohoto procesu je možné dát 

zaměstnancům školení ohledně toho, jak rozpoznat 

narušení dat a komu je ve společnosti nahlásit.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO PŘÍPAD 
NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI DAT

V zájmu zajištění náležité reakce při narušení 

bezpečnosti dat by měly firmy splňovat všechny 

následující požadavky:

• Zavést proces, který umožní zhodnotit 

pravděpodobné riziko pro jednotlivce 

v důsledku narušení bezpečnosti dat.

• Identifikovat příslušný dozorový orgán 

v případě vaší činnosti v oblasti zpracování.

• Zavést proces pro informování příslušného 

dozorového úřadu o narušení bezpečnosti 

dat do 72 hodin po jeho zjištění, a to i pokud 

nejsou známé všechny podrobnosti.

• Vědět, jaké informace o narušení je nutné 

předat příslušnému dozorovému úřadu.

• Zavést proces informování dotčených 

osob o narušení, pokud je vysoká šance, že 

dojde k vážnému riziku ohrožení jejich práv 

a svobod.

• Informovat dotčené osoby bez zbytečných 

prodlev.

• Vědět, jaké informace je nutné poskytnout 

jednotlivcům o narušení, a poradit jim, jak se 

chránit před jeho následky.

• Dokumentovat všechna narušení, i pokud není 

nutné je hlásit1.

1  https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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Někdy se tvrdí, že za ochranu osobních údajů 

zodpovídá výhradně pověřený správce dat 

v organizaci. Všichni zaměstnanci však mohou přispět 

k dodržování nařízení. I při běžných úkonech, jako je 

odeslání e-mailu, může dojít k narušení bezpečnosti 

dat, pokud jsou osobní údaje omylem odeslány 

někomu, kdo nemá povolení je vidět.

Proto je důležité vytvořit pozitivní kulturu v organizaci 

a pomoci všem zaměstnancům zapojit se do ochrany 

osobních údajů.

K dosažení tohoto cíle může být důležitá komunikace 

–od jednoduchých opatření, jako je zasílání 

e-mailových zpravodajů zaměstnancům, až po 

speciální školení a workshopy. Společnostem se 

také doporučuje zajistit, aby si byli zaměstnanci 

vědomi své zodpovědnosti za ochranu dat a aby byli 

informováni o tom, při kterých činnostech může dojít 

k riziku narušení bezpečnosti dat a jak mají jednat, 

pokud si myslí, že měli podíl na narušení.

Při správě vozového parku může být komunikace 

obzvláště náročná, protože zaměstnanci často tráví 

velkou část času na cestách, a proto je vhodné 

zamyslet se nad způsobem předání informací. To 

může znamenat zasílání zpráv zaměstnancům 

prostřednictvím zařízení Driver Terminal v jejich 

vozidlech nebo vytvoření stručné příručky do 

každého vozidla. Dohromady může jít o část 

organizovaného, metodického přístupu k ochraně 

osobních údajů, při kterém mohou společnosti 

VYSVĚTLENÍ ROLÍ 
ZAMĚSTNANCŮM

v případě dodržování rad na bázi doporučených 

postupů získat silnou pozici a zajistit dodržování 

nařízení.

Může jít o náročný úkol, je však dobré věnovat čas 

a zdroje tomu, aby byly zavedeny náležité systémy 

a aby byla neustále sledována jejich funkčnost. 

Je rovněž zásadní spolupracovat s dodavateli, kteří 

dokáží zajistit stejně vysoké standardy ochrany dat. 

Proto je nutné kontrolovat stávající dodavatele, se 

kterými jsou sdílena data, abyste měli naprostou 

jistotu, že byl poskytnut výslovný souhlas s účelem 

použití dat. Přístup na bázi doporučených postupů 

může zahrnovat také využití písemných smluv 

k uvedení konkrétních podmínek používání.

Je důležité vytvořit 
pozitivní kulturu 
v organizaci a pomoci 
všem zaměstnancům 
zapojit se do ochrany 
osobních údajů



JAK VÁM SPOLEČNOST 
WEBFLEET SOLUTIONS  
MŮŽE POMOCI SPLNIT  
POVINNOSTI 
SOUVISEJÍCÍ 
S NAŘÍZENÍM GDPR

Pro provozovatele vozového parku může nařízení 

GDPR působit jako složité bludiště předpisů. 

Nová pravidla bychom z určitého odstupu měli 

chápat jako rozšíření a upevnění stávajících zákonů 

na ochranu bezpečí a soukromí dat, nároky na 

zodpovědnost se však rozhodně zvýšily.

Toto nařízení je bezpodmínečně nutné dodržovat. 

Nejde jen o zkoušku spolupráce mezi provozovateli 

vozového parku a jejich řidiči, ale také mezi 

provozovateli (správci) a zpracovateli dat, zejména 

jejich poskytovateli telematiky. 

Společnosti potřebují jistotu, že jejich telematický 

systém neporušuje nová pravidla, což by pro ně vedlo 

k sankcím za narušení soukromí a bezpečnosti dat.

Společnost Webfleet Solutions se přizpůsobuje 

požadavkům nařízení GDPR již od roku 2012, kdy 

byly zveřejněny první návrhy. Při navrhování řešení, 

která nabízíme zákazníkům, jsme tudíž toto nařízení 

důkladně zvažovali. Můžete si tedy být jistí, že jsme 

podnikli veškeré možné kroky, abychom vám zajistili 

bezpečí.

Společnost Webfleet 
Solutions  
se přizpůsobuje 
požadavkům nařízení 
GDPR již od roku 2012
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Princip ochrany dat prováděné systémově 

a všeobecně a zdůraznění důležitosti bezpečí dat je 

zásadním prvkem nařízení GDPR.

Od počátku máte povinnost zavést technická 

a organizační opatření jako důkaz, že jste integrovali 

ochranu dat do svých činností souvisejících se 

zpracováním dat.

ZABEZPEČENÍ 
INFORMACÍ  
JE ZÁSADNÍ

To přenáší zodpovědnost na vývojáře technologií, 

kteří musí počítat se soukromím v rámci designu 

produktu. Společnost Webfleet Solutions, která 

působí jako zpracovatel osobních údajů zákazníků, se 

snaží těmto povinnostem vyhovět již od zveřejnění 

prvních návrhů nařízení GDPR v roce 2012. Níže 

vysvětlujeme, jak toho naše řešení, která kontroluje 

a audituje náš pověřenec pro ochranu osobních údajů 

(DPO), dosahují.

AKREDITOVANÉ ZABEZPEČENÍ DAT

Máme velice přísná pravidla ohledně bezpečnosti 

a soukromí dat a zavedli jsme procesy doporučených 

postupů v zájmu plnění nejvyšších standardů. To 

prokazuje akreditace ISO/IEC 27001:2013, která byla 

společnosti Webfleet Solutions udělena a kterou musí 

všichni zaměstnanci dodržovat. 

Náš systém správy zabezpečení informací (ISMS) 

zahrnuje všechny naše zásadní firemní procesy 

nezbytné k zabezpečení informačních prostředků 

souvisejících s platformou služby Webfleet Solutions. 

V souladu se standardem ISO/IEC 27001:2013 to 

zahrnuje architekturu, konstrukci, ověření kvality 

a IT služby, ale také naše zabezpečená kolokační 

datová centra v EU. Zabezpečený, šifrovaný 

přenos přihlašovacích údajů a dat na naši servisní 

platformu splňuje nejvyšší standardy šifrování EV 

SSL (Extended Validation SSL Certificate).
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Náš systém správy zabezpečení informací zahrnuje:

• Detailní zásady zabezpečení, které vedení poskytují směr 

a podporují systém správy informací a všechny operace.

• Protokoly zabezpečení lidských zdrojů, které zahrnují 

výběr správných zaměstnanců a jejich neustálé speciální 

proškolování.

• Kontroly správy položek, které zahrnují skladování, 

vlastnictví a údržbu během životnosti položek za účelem 

správné kategorizace, označování a přiřazení vlastníků rizika. 

Tento proces zahrnuje bezpečné zacházení s duševním 

vlastnictvím společnosti a údaji zákazníků.

• Řízení přístupu, které omezuje přístup na základě toho, co 

je nutné mít a znát. Dodatečné kontroly pomáhají zabránit 

neoprávněnému přístupu.

• Šifrovací technologie, které chrání důvěrnost a integritu dat 

našich zákazníků i naše operační systémy.

• Fyzické a environmentální zabezpečení, které zahrnuje 

datová centra 3. a vyšší úrovně, aktivní konfiguraci zajišťující 

obnovení po havárii a vysoce dostupné funkce, které jsou 

pravidelně testovány.

• Zabezpečení provozu na bázi bezpečnostních hodnot 

podporované spravovanými, striktními a opakovatelnými 

procesy.

• Zabezpečení komunikace prostřednictvím opatření, jako je 

rozdělení sítě, oddělení sítě VLAN, DMZ s víceúrovňovými 

bránami firewall, řízení přístupu k síti (NAC) a standardního 

šifrování pomocí nejnovějších průmyslových norem.

Naše procesy a zásady bezpečného 

kódování zajišťují aktivní 

životnost produktů. Patří mezi ně 

kontrolovaný design a kódování, 

zásady týkající se stylu, funkční 

kontroly kvality / zátěžové 

testování, řízení vydaných verzí 

a změn a statické hodnocení kódu.

Rovněž zajišťujeme následující 

programy: vzdělávání v oblasti 

zabezpečení pro naše pracovníky, 

kontroly a testování zabezpečení 

na úrovni implementace, hardening 

(zabezpečení) systémů, správa 

zranitelných míst / oprav, testování 

zabezpečení webových aplikací.

Náš tým pro systém správy 

zabezpečení informací (ISMS) 

provádí pravidelné kontroly právních 

a bezpečnostních požadavků, kterou 

mohou mít vliv na naši platformu 

telematických služeb nebo na 

informační prostředky.
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O DATECH VAŠICH ŘIDIČŮ ROZHODUJETE 
VY

Pokud jde o telematická dat, která se týkají vašich 

řidičů, vy rozhodujete o tom, jak a za jakým účelem 

budou použita. 

Spolupracovali jsme se skupinami a pracovními 

poradními sbory /odbory, které se touto 

problematikou zabývají, abychom prokázali svůj 

závazek vůči soukromí řidičů. Chceme pomoci zajistit, 

aby všichni věděli o tom, jak se jejich data používají. 

Za tím účelem poskytujeme informační materiály 

včetně internetových příruček a školicích materiálů. 

Najdete je v informacích podpory Objevte službu 

WEBFLEET a v uživatelských příručkách, které jsou 

k dispozici na zákaznickém portálu společnosti 

Webfleet Solutions. 

Řešení Webfleet Solutions má navíc rozsáhlé 

možnosti konfigurace, což umožňuje nastavit, jaká 

data se shromažďují, kdy se shromažďují a jak dlouho 

se uchovávají.

UKLÁDÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ DAT

Podle nařízení GDPR je nutné prokázat, jaké osobní 

údaje uchováváte, odkud pocházejí a s kým je sdílíte. 

Platforma služby Webfleet Solutions nabízí výchozí 

možnosti ukládání dat na základě typických 

požadavků zákazníků, ty je ale možné upravit.

Textové zprávy, příkazy, stavové zprávy z vozidel 

a údaje o přesné poloze, o jízdě a překročení rychlosti 

se automaticky uchovávají po dobu 90 dní. Údaje 

o cestě se uchovávají dva kalendářní roky po skončení 

aktuálního roku. Archivovaná hlášení jsou pak 

uchovávána po 36 měsíců.

Všechna data zákazníků zpracovávaná společností 

Webfleet Solutions jsou uchovávána v datových 

centrech umístěných v bunkrech bez přístupu kyslíku, 

která zajišťují dvojité zálohování.
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SOUKROMÍ DAT A PŘÍSTUP K DATŮM

V souladu s nařízením GDPR probíhají kontroly 

a audity společnosti Webfleet Solutions za účelem 

zajištění dodržování soukromí dat.

Přístup ke službě WEBFLEET je možný pouze pomocí 

zaregistrovaného názvu účtu, uživatelského jména 

a hesla. Podle požadavků nařízení GDPR bude přístup 

všech uživatelů ke všem datům služby WEBFLEET 

zřídka nutný nebo náležitý.

Data dostupná registrovaným uživatelům lze 

následně omezit na základě jejich požadavků ohledně 

konkrétních informací. Například manažeři lidských 

zdrojů, finanční ředitelé nebo pracovníci provozu nebo 

prodeje budou při plnění svých specifických funkcí ve 

firmě potřebovat přístup k různým informacím.

Řidiči vozidel vybavených naším řešením správy 

vozového parku mohou přepínat mezi režimy cesty do 

práce, pracovní cesty nebo soukromé cesty, což jim 

umožňuje vypnout nebo zapnout sledování polohy 

vozidla.

Společnost Webfleet Solutions také podporuje 

zákazníky v dodržování práv jednotlivců například 

ohledně přístupu a mazání jejich dat.

V případě smazání údajů se data označí jako 

dereferencovaná a přepíšou se, aby se zabránilo 

tomu, že budou obnovena neoprávněnými stranami.

Ve společnosti 
Webfleet Solutions 
probíhají kontroly 
a audity za účelem 
zajištění dodržování 
soukromí dat
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1 Jednáte jako zpracovatel nebo správce dat 
podle definice nařízení GDPR?

2
Splňují vaše systémy požadavky nařízení 
GDPR a mezinárodní standardy zabezpečení 
a soukromí dat?

3 Jaké typy dat uchováváte?

4 Kde a jak dlouho se uchovávají osobní údaje 
řidičů?

5 Mají zákazníci kontrolu nad tím, jak dlouho se 
data uchovávají?

6
Umožňuje váš systém správu uživatelů 
a omezení přístupu k datům pouze těm, kteří 
jej potřebují?

7 Umožňuje váš systém smazání osobních dat?

8 Jsou zákaznická data k dispozici třetím 
stranám?

9 Mají řidiči možnost chránit své soukromí na 
soukromých cestách?

10
Poskytujete zákazníkům komunikační 
materiály, které je možné sdílet s řidiči 
a které vysvětlují, jak se používají jejich 
osobní údaje?

DESET OTÁZEK NA POSKYTOVATELE TELEMATICKÝCH SLUŽEB

Popsali jsme, jak vám společnost Webfleet Solutions pomáhá splnit vaše povinnosti – zajistěte, aby vám váš 

preferovaný dodavatel pomohl dodržovat zákony.



PRÁVNÍ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: Informace společnosti 

Webfleet Solutions v dokumentaci a online mají pouze informační 

charakter a vyjadřují náš pohled na dané téma. Neměly by být 

považovány za právní poradenství k tomuto tématu. Informace 

v těchto dokumentech a online navíc nemusí odpovídat 

nejnovějšímu právnímu vývoji. Podle těchto informací se neřiďte 

bez právní konzultace.


