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Agenda

• Co znamená GDPR pro administrátora

• Na co se připravit

• Jak začít

• Praktické ukázky změn

Zaměřeno pouze na technické aspekty GDPR



Osobní údaje jsou všude

• Domino Directory

• E-maily

• Notes databáze

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby.



Práva subjektu údajů

• právo být informován o zpracování OÚ

• právo na přenositelnost údajů

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu, resp. doplnění

• právo na výmaz (být zapomenut)

• právo na omezení zpracování



Dobrá zpráva

• IBM Domino patří k nejlépe zabezpečeným platformám na 
světě

• Správy hesel a přístup přes ID

• Zabezpečené protokoly

• Propracované ACL

• Šifrování DB „na jeden klik“

• Logy, DB katalog, Domain Monitoring atd.



Právo být informován o zpracování OÚ
• Tl. na Osobě „Přehled osobních údajů“ s výstupem do Wordu

• Údaje o osobě, právní tituly, výčet aktivit, výčet zakázek, projektů atd. 



Zrušit nadbytečné informace



Právo na přenositelnost údajů
• Tlačítko na Osobě „Generuj osobní údaje pro přenos“

• Export údajů ve formátu JSON, který může být předán jiným 
systémům 



Souhlas se zpracováním údajů
• Souhlas, Oprávněný zájem, Plnění smlouvy….

• Pole na formulářích: Účel zpracování, Forma souhlasu, Typ osobních 
údajů, Trvání do, Sken nebo link.



Získání Souhlasu

• Webová stránka pro získání 
souhlasu od zákazníka pro různé 
marketingové aktivity. 

• WEB stránka

• Odkaz na ní bude generován 
z Osoby s identifikačním údajem. 



Oprávněný zájem

• Je-li osoba mým zákazníkem – mohu využít Oprávněný zájem

• Tlačítko Generuj oprávněný zájem - umožní automaticky vygenerovat 
dokument Oprávněný zájem na vybrané nebo všechny zákazníky. 



Logování prohlížení detailu Osoby

• Zobrazuje informace o prohlížení Osoby. 

• Záznam se vytváří při každém otevření karty Osoby.



Právo na výmaz
• Tl. Na Osobě „Vymazání osoby“

• Provede kompletní vymazání osoby z Adresáře

• Dle nastavení, vymaže jméno i propojení osoby ze všech návazných 
dokumentů, jako jsou Aktivity, Zakázky, Projekty



Právo na pseudoanonymizaci údajů
• Tlačítko na Osobě „Anonymizace osoby“ 

• Pro danou osobu vytvoří náhodný 16-ti místný kód z písmen a číslic a 
tímto kódem nahradí danou Osobu na všech souvisejících 
dokumentech (Aktivity, Zakázky, Projekty)

• Dokument Osoby včetně vygenerovaného kódu přesune do extra 
databáze Anonymizovaný Adresář, který bude přístupný jen pro 
vybrané uživatele.



Nahlášení incidentu ÚOOÚ
• Do 72 hodiny musíte nahlásit únik osobních údajů

• Tlačítko v Adresáři „Nahlásit únik údajů ÚOOÚ“, které vygeneruje 
email na ÚOOÚ a zároveň na všechny (nebo vybrané) kontakty v 
Adresáři 



GDPR aplikace
• Směrnice k GDPR

• Protokolování změn souvisejících s GDPR 


