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Vliv GDPR na život v logistice

Po dvou letech příprav vstupuje v květnu v účinnost nařízení
o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR.
Podívejme se na to, jak konkrétně se odrazí na činnosti firem
v logistickém sektoru. Pokuty, které vyplývají z nedodržování
nového nařízení, jsou velmi vysoké. V případě, že vám
v ochraně dat ještě něco schází, vyplatí se na tuto oblast
zaměřit a s novým nařízením se srovnat co nejdříve.
Až 20 milionů euro anebo čtyři procenta z vašeho ročního
obratu (podle toho, co je vyšší), které by vás tento prohřešek
mohl stát na pokutě, za to určitě stojí.

Pro firmy v logistickém řetězci platí povinnosti vyplývající z GDPR především ve vztahu
k zaměstnancům, dodavatelům – fyzickým osobám a ke konečnému zákazníkovi, jemuž je doručováno zboží. Jejich osobní údaje je třeba
zpracovávat a zabezpečit odpovídajícím způsobem v průběhu celého obchodního vztahu a přiměřenou dobu poté. Jak dlouhá je přiměřená
doba není v nařízení přesně definováno a vyplyne až z praxe.

Zaměstnanci
Pravidla pro ochranu osobních údajů zaměstnanců se oproti původnímu znění nijak výrazně
nezměnila. Spíš jde o to, že doposud nebyla příliš dodržována. „Napříč obory se vyvinula praxe,
že když zaměstnanec udělí v pracovní smlouvě
či na jiném dokumentu souhlas se zpracováním
osobních údajů, je tím prakticky vše vyřešeno.
Podle mého názoru v pracovně právních vztazích je jen minimum zpracování, které vyžadují
souhlas zaměstnance, např. ke zpracování otisků prstů a podobně,“ říká Lucie Hladěnová,
partnerka advokátní společnosti UEPA, která se
specializuje na logistiku.
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Pro zpracování osobních údajů zaměstnanců platí stejně jako v ostatních případech zásada minimalizace údajů.
Zaměstnavatel by tedy měl zpracovávat
pouze osobní údaje, které se vztahují
k plnění zákonných či smluvních povinností či výkonu práv vůči zaměstnancům.
„V převážné většině případů není důvod,
aby zaměstnavatel měl v personálním
spise zaměstnance založen výpis z rejstříku trestů nebo kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti. To
však neznamená, že v těchto případech
nemůže požadovat po zaměstnanci jejich
předložení. Naopak měl by znát totožnost
svého budoucího zaměstnance a zkontrolovat ji podle průkazu totožnosti. Podle mého
názoru však postačí poznámka v personálním spise či osobním dotazníku, že zaměstnavatel tyto doklady viděl,“ vysvětluje Lucie
Hladěnová.

Dodavatelé – fyzické osoby
Ochrana osobních údajů se vztahuje na
všechny fyzické osoby, tedy i osoby

podnikající na základě živnostenského či jiného
zákona. Jsou to např. jednotliví drobní dopravci
či externí účetní. I na jejich osobní údaje se
vztahují nová pravidla.

Nakupující – adresát zásilky
E-shop musí zboží vyexpedovat ze skladu, předat přepravní službě, která si často ještě najímá
jednotlivé dopravce. Ti potom v případě, že zákazníka nezastihnou na doručovací adrese,
mohou balíček uložit k vyzvednutí
u smluvního výdejního partnera
anebo zboží přímo zaváží na výdejní místo typu Zásilkovna.
V řetězci tak postupně dochází k předávání osobních dat
zákazníků, obchodní vztah však
existuje pouze mezi e-shopem a zákazníkem.
Nahlédněme na
otázku, jakým způsobem je třeba ošetřit
předávání dat mezi
jednotlivými partnery v distribučním
kanálu?
Záleží na tom, zda
se předávají, ať již
elektronicky či v papírové podobě, pouze
údaje nutné k vyřízení
dopravy, kterou si zákazník spolu se zbožím objednal. „Takové údaje –
tedy jméno zákazníka,
adresa doručení a údaj
o ceně v případě dobírky určitě mohu předat přepravní společnosti. Pokud
by však mezi jednotlivými
partnery měly být předávány i jiné údaje, např. databáze zákazníků
k marketingovým účelům, je
třeba na to pamatovat.
A zamyslet se nad tím, zda
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třeba získat jeho souhlas se zpracováním osobních údajů. „Nařízení uvádí nová pravidla pro
souhlas, který má být mimo jiné udělen aktivně,
svobodně a informovaně a má být oddělen od
ostatních ujednání. Správce musí být vždy
schopen doložit, že tyto podmínky dodržel,“
zdůrazňuje Hladěnová. V tomto okamžiku řada
obchodníků naráží na staré souhlasy, které byly
získány díky předvyplněnému políčku „souhlasím se zasíláním marketingových materiálů“.
Takový souhlas však nevyhovuje podmínce aktivního udělení.

to mohu udělat bez souhlasu zákazníka či zda si
budu muset jeho souhlas vyžádat,“ podotýká
Hladěnová.
Kromě toho, že e-shopy zákazníkům odesílají
již objednané zboží, převážná část s nimi dále
komunikuje prostřednictvím newsletterů, zasíláním nabídek dalšího zboží atd.

Jakým způsobem ošetřit
komunikaci v on-line prostoru?
Přímý marketing – ať už mailingy, telefonáty
anebo obchodní sdělení formou sms - lze provádět z právního titulu tzv. oprávněného zájmu,
nebo na základě souhlasu uděleného subjektem
údajů. „Oprávněný zájem platí pro situace, kdy
existuje mezi správcem dat (e-shopem) a subjektem (zákazníkem) obchodní vztah. Adresát
musí být v newsletteru či nabídce výslovně
upozorněn, že může kdykoli vznést námitku
proti zpracování osobních údajů. Pokud tak
učiní, nesmí mu správce údajů další nabídky zasílat,“ říká Lucie Hladěnová.
Osobní údaje ve své databázi však vždy mazat
nemusí, dokonce v některých případech ani nemůže. Vymaže je jen tehdy, pokud není povinen
či oprávněn údaje uschovávat z jiného titulu,
například v souvislosti s předchozím obchodním

Monitoring pohybu osob
v prostoru firmy

vztahem (ať již z důvodu vedení účetnictví či
k obraně svých práv v případě reklamace a podobně.)
Pokud nelze uplatnit oprávněný zájem (zákazník zatím žádné zboží ani služby neodebral), je

Majitelé průmyslových a logistických hal čeká
- kromě výše uvedených kategorií osobních
údajů - ještě zpracování dat návštěvníků jejich
nemovitosti. Řeč je hlavně o záznamech z bezpečnostních kamer monitorujících pohyb osob
uvnitř nebo vně skladu anebo o datech z veřejné wi-fi provozované například v prostorách
výdejny zboží. Za zpracování údajů ze společných prostor zodpovídá vůči subjektu údajů
vlastník nemovitosti a tuto zodpovědnost nemůže přenést na facility manažera. §
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