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GDPR obmedzuje spôsob, akým spracovávate osobné informácie zákazníkov, spodnej línie, 
potenciálnych zákazníkov a ďalších kontaktov v Európe. Tento kontrolný zoznam obsahuje desať 
krokov, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na GDPR. 
 
1. HODNOTENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ  
Identifikujte osobné údaje, ktoré zhromažďujete. Kategorizujte údaje a zistite, ako sú používané. Napríklad: 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  CITLIVÉ INFORMÁCIE (alebo špeciálne informácie) 

§ Meno: Identifikácie  § Váha: Školenie 
§ Email: Marketing § Výška: Školenie 
§ Adresa: Odosielané Produkty, Marketing  § Rasa: ? 
§ Telefónne číslo: Odosielané Produkty, Marketing  
§ Kreditná Karta: Naplnenie Produktu   

Pokiaľ nemáte oprávnený dôvod pre zhromažďovanie informácií, odstráňte ich, aby ste znížili Vaše riziko: RASA 

 
2. ZÍSKAJTE SÚHLAS POKIAĽ JE TO NUTNÉ 
Získajte súhlas (povolenie) pokiaľ informácie: 

 

§ Sú citlivé (alebo  špeciálna kategória ako je váha 
alebo výška); alebo  

§ Budú použité k marketingu (napr. Emaily, sms správy 
alebo telefónne hovory).  

Použite formuláre k súhlasu uvedené v dodatkoch A.1 a B.1 dokumentu GDPR v stručnom dokumente.  
Akonáhle budete mať súhlas, je dôležité si ich uchovať k neskoršiemu preukázaniu.  

 
3. PREVEDENIE HODNOTENIA DOPADOV NA SÚKROMIE  
Zvážte dôsledky týkajúce sa ochrany osobných údajov skôr, než zhromaždíte nové druhy osobných informácií alebo 
použijete osobné údaje, ktoré máte k novým účelom. Opýtajte sa sami seba, či je aktivita, ktorú chcete uskutočniť, v 
súlade s tým, čo ste povedali svojim členom, keď ste zhromažďovali ich informácie. Pokiaľ tomu tak nie je, mali by ste ich 
znovu kontaktovať a získať najprv súhlas. 
 
4. VYTVORTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE  
Vykonávajte ako fyzické, tak aj technické bezpečnostné opratrenie k ochrane osobných údajov pod Vašou kontrolou. 

 

§ Technické opatrenie – napríklad, zakódovať 
zariadenie, ktoré ukladajú osobné informácie.  

§ Fyzické opatrenie – napríklad, uchovávajte informácie 
v bezpečných lokalitách a zamknuté. 

o Apple Vám umožňuje zašifrovať Váš hard drive 
tým, že prejdete Preference systému à 
Bezpečnost a Soukromí à FileVault 
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5. DôVERYHODNÝ DODÁVATEĽ 
Uistite sa, že dodávatelia, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje, ako sú nástroje pre správu vzťahov so zákazníkmi 
alebo procesory platieb, splňujú požiadavky GDPR. Zvážte, či má dodávateľ: 

 

§ Dobrú obchodnú históriu a reputáciu; § Riadne bezpečnostné opatrenie k ochrane osobných 
údajov 

§ Zaznamenaný incident v oblasti soukromia a 
bezpečnosti; a  

 

 
6. VYTVORTE OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA 
Dávajte ľuďom oznámenie o ochrane súkromia pri zhromažďovaní osobných údajov. Oznámenie o ochrane osobných 
údajov je jasný a jednoduchý popis osobných informácií, ktoré zhromažďujete, a ako ich používate a zdieľate v priebehu 
svojej činnosti v oblasti svojho podnikania v Herbalife Nutrition 
 

§ Dodatok A.3 dokumentu GDPR v stručnom dokumente je 
šablona pre oznámenie o ochrane osobných údajov 
osôb, pre tých, ktorí zbierajú informácie osobne. 

§ Dodatok B.3 dokumentu GDPR v stručnom dokumente je 
šablona pre oznámenie o ochrane osobných údajov 
osôb, pre tých, ktorí zbierajú informácie online.   

 
V závislosti na forme Vášho podnikania môžete použiť jednu alebo obe šablony. Nezabudnite upravovať šablony podľa 
aktuálnych obchodných postupov. 
 
7. VYTVORTE PLÁN PRE ODPOVEDE NA ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI OHĽADNE 
ZMIEN DÁT  
GDPR dává ľuďom rôzne práva týkajúce sa ich osobných údajov, vrátane práv na prístup a opravu / korekciu. Vytvorte 
akčný plán pre odpoveď na tieto žiadosti alebo sťažnosti v požadovanom 30dennom časovom rámci. Akčný plán by mal 
zahrňovať tieto kroky: 
 

§ Potvrďte totožnosť osoby, ktorá žiadosť podala; § Vyhodnoťte či môžete žiadosť splniť; a 
§ Zvážte, či požiadavka obsahuje dostatok informácií 

k odpovedi, a pokiaľ nie, požiadajte o ďalšie 
informácie; 

§ Oboznámte osobu s opatreniami, ktoré ste podnikli, 
aby ste odpovedali na ich žiadosť.  

§ Vyhľadajte príslušné osobné informace;  

 
8. ZMAŽTE NEPOTREBNÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE  
Vymažte osobné údaje, ktoré nie sú potrebné k dosiahnutiu Vašich obchodných cieľov. Vymažte napríklad wellness 
hodnotenie bývalých zákazníkov, pretože už nie sú potrebné. 
 
9. PLÁNUJTE AKO REAGOVAŤ, POKIAĽ DôJDE K PORUŠENIU DAT  
Pripravte sa na najhorší scénár, kedy môže dôjsť k porušeniu osobných údajov. Určite európske vedúce orgány a v 
odkaze na dodatok F dokumentu GDPR v stručnom dokumente sa zoznámte s formulárom o porušení, ktorý je uvedený v 
prílohe E dokumentu GDPR v stručnom dokumente. 
 
10. ŠKOLTE OSTATNÝCH A BUĎTE PRÍKLADOM  
Nakoniec zdieľajte školiace materiály dostupné na stránkách MyHerbalife.com. Veďte svoju spodnú líniu a ostatných tým, 
že im ukážete, ako berete ochranu súkromia a osobných údajov vážne a oni budou robiť to isté. 


