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Seznam otázek a odpovědí – Schrems II Německo 

Přenos dat uvnitř skupiny 

1. Přenáší vaše společnost osobní údaje jiným společnostem ve skupině se sídlem mimo EHP? 
Vezměte prosím na vědomí, že se jedná také o přenos ve smyslu kapitoly V. GDPR, pokud k 
údajům uloženým v Německu může například vzdáleně přistupovat osoba ve třetí zemi. 

o Ano 
o Ne 

O jaké údaje, o které společnosti a o kterou třetí zemi se jedná? 

[Pole pro odpovědi] 

2. Přenáší vaše společnost osobní údaje jiným společnostem ve skupině, které jsou uloženy mimo 
EHP? 

o Ano 
o Ne 

O jaké údaje, o které společnosti, o kterou třetí zemi se jedná a ve které třetí zemi je úložiště? 

[Pole pro odpovědi] 

3. Od kdy a v jakém intervalu byly přenosy realizovány dle položek 1 a 2? 

[Pole pro odpovědi] 

4. Za jakým účelem a na jakém právním základě dochází k převodům podle otázek 1 a 2? Pokud 
právní základ vyplývá z článku 6 GDPR, uveďte příslušný odstavec a písmeno. 

[Pole pro odpovědi] 

5. Na jakém právním základu nebo vhodných zárukách ve smyslu kapitoly V. nařízení GDPR 
zakládáte převody ze třetích zemí ve vztahu k otázkám 1 a 2? 

o Rozhodnutí o přiměřenosti 
o Standardní doložky o ochraně údajů 
o Závazná firemní pravidla 
o Odchylky podle čl. 49 GDPR 
o Jiné / Vysvětlení: [Pole odpovědi 

[Pole pro odpovědi] 

6. Pokud při přenosu osobních údajů do USA nebo jiných třetích zemí vycházíte ze standardních 
doložek o ochraně osobních údajů („SDC“) přijatých Komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, 
sdělte, s kým jste tyto doložky podepsali, uveďte, která šablona doložky byla použita pro 
uzavření (doložka pro předávání osobních údajů mezi dvěma správci nebo doložka pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích) a poskytněte podepsanou kopii. 

 

Použitá šablona: 
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o Doložka pro přenos osobních údajů mezi dvěma správci údajů 
o Doložka pro přenos osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích 

 

Smlouvy podepsané s: [Pole pro odpovědi] 

7. Pokud jste takové doložky uzavřeli, posoudili jste pečlivě (u příjemců údajů) právní systém třetí 
země? 

o Ano 
o Ne 

 

Zkontrolovali jste zejména to, zda v právních předpisech třetích zemí neexistují ustanovení, která 
by příjemcům znemožňovala plnění jejich smluvních povinností podle doložky, aby bylo 
zajištěno, že nebude ohrožena úroveň ochrany údajů fyzických osob zaručená v EHP? 

o Ano 
o Ne 

 

Pokud může dojít k přístupu k osobním údajům v USA, vztahuje se na vás nebo příjemce 
osobních údajů sekce 702 amerického zákona o zahraničních zpravodajských službách (FISA), 
která umožňuje americkým orgánům přístup k osobním údajům zpracovávaným poskytovateli 
služeb elektronických komunikací? 

o Ano 
o Ne 

 

8. Pokud jste dospěli k závěru, že příjemce osobních údajů může účinně zaručit splnění smluvních 
povinností dle doložky: Popište podrobně své důvody pro tento závěr a poskytněte příslušné 
důkazy. 

[Pole pro odpovědi] 

9. Pokud jste dospěli k závěru, že příjemce osobních údajů nemůže zaručit splnění smluvních 
povinností dle doložky: Jaká doplňková opatření ve smyslu výše uvedeného rozhodnutí 
Evropského soudního dvora [„Schrems II“, věc C ‑ 311/18 „Rozhodnutí ze dne 16. července 2020] 
jste přijali? 

[Pole pro odpovědi] 

10. Vzhledem k tomu, že se právní situace ve třetí zemi může změnit: Jak zajistíte rychlou reakci a 
přizpůsobení se zákonům o ochraně osobních údajů novým okolnostem? Popište zejména 
postup oznámení a reakci mezi vaší společností a příjemcem osobních údajů ve třetí zemi. 

[Pole pro odpovědi] 

11. Jsou data ve vztahu k otázkám 1 a 2 šifrována? 

o Ano 
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o Ne 
 

Pokud ano, popište typ šifrování, ve které fázi vyhledávání informací se používá a ve které fázi a 
kým probíhá dešifrování. V takovém případě uveďte také, které orgány jsou držiteli klíčů. Uveďte 
rovněž, zda šifrování odpovídá aktuálním doporučením [německého] Spolkového úřadu pro 
informační bezpečnost. (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „BSI“). 

[Pole pro odpovědi] 

 

12. Uveďte také veškeré přípravné kroky týkající se opatření, která dosud nebyla plně realizována 
v otázkách 9 až 11. 

[Pole pro odpovědi] 

13. V případě, že plánujete přechod na jiné systémy, informujte nás prosím o přijatých řešeních a 
stavu implementace spolu s časovým harmonogramem dokončení. 

[Pole pro odpovědi] 

14. Pokud místo standardních doložek používáte jiné zabezpečení přenosu, odpovězte prosím 
odpovídajícím způsobem na otázky 7 - 13 (uveďte přílohy). 

15. Poskytněte nám prosím všechny části svých záznamů o zpracovatelských činnostech týkajících se 
vnitropodnikových přenosů dat, které zahrnují nebo mohou zahrnovat přenosy dat do třetích 
zemí. 

 

 

____________________________________________ 

Datum, podpis 


