
M
zdový a personální modul 
(MAP) obsahuje nadstavbu pro 
podporu obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů 

GDPR v následujících oblastech:

1. právo na přístup k osobním 
údajům, zásada transparentnosti,

2. právo na přenositelnost údajů,
3. právo na výmaz, právo být 

zapomenut.

Mzdový a personální modul s podporou 
GDPR pro Microsoft Dynamics NAV



WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00  Praha 10
Tel. +420 245 000 020
www.webcom.cz > info@webcom.cz
www.msdynamics365.cz

Právo na přístup k osobním údajům, zásada transparentnosti

Osobu, která poskytuje svá soukromá data, nazývá GDPR „subjektem údajů”. Podpora nadstavby GDPR je 
v modulu MAP soustředěna na evidence:

• zaměstnance,
• uchazeče o zaměstnání,
• externí pracovníky. 

Pro tyto osoby je možné vytisknout seznam osobních údajů, které o nich správce údajů (obvykle zaměstnavatel) 
eviduje. Funkčnost poskytuje též přehled o evidovaných údajích pro účely tvorby vnitropodnikových metodik GDPR.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může požádat svého zaměstnavatele, aby mu předal ve strojově čitelné podobě veškeré evidované 
údaje ve mzdovém a personálním systému. V modulu MAP je podporován export těchto údajů do datového 
souboru aplikace MS Excel a též export datového souboru ve formátu XML.

Právo na výmaz, právo být zapomenut

Zaměstnavatel musí smazat veškeré údaje o subjektu, u kterých pominul právní důvod nebo oprávněný zájem 
k jejich uchovávání. Data maže zaměstnavatel postupně.

Již ve stávajícím modulu MAP pro Microsoft Dynamics NAV verzí 5 a 6 je podporována archivace zaměstnanců.  
Archivace zajišťuje odsunutí osobních údajů, díky tomu již pak nejsou viditelné v obdobích (z logiky zpracování 
mezd v celých letech) po skončení zaměstnání. Přitom tisk libovolných sestav v minulých obdobích není 
archivací dotčen, tisky sestav obsahují též údaje archivovaných zaměstnanců.  Archivací je realizován zjevný 
záměr nařízení, tedy odpovědné nakládání s osobními údaji. Přesto existují kategorie dat, kde právní důvod 
či oprávněný zájem pro jejich evidenci pomíjí postupně. 

Nadstavba GDPR umožňuje sestavit šablony jednotlivých aktivit, ke kterým se váže povinnost odstranění 
dat (po skončení zaměstnání, při otevření nového roku, akce po x letech od ukončení apod.). Uživatelskou 
parametrizací těchto šablon lze definovat vlastní pravidla. 

Způsob výmazu dat je proveden jako změna hodnoty jednotlivého údaje (výmaz, náhodná hodnota) či odstraněním 
celých řádků. Náhodné hodnoty lze generovat i jako pseudonymy z množiny uživatelem definovaných hodnot 
(slovníku hodnot). Vedlejším efektem využití slovníků hodnot může být též tvorba testovací společnosti, kdy 
jsou data sice znehodnocena pseudonymy, avšak zachovávají si datovou integritu a vazby na číselníky.

Pravidla postupného odstraňování dat nastavená v šablonách lze tisknout 
a použít jako přílohu k vlastním metodikám pro podporu GDPR v organizaci.

Příklad nastavení filtru dat


