
SOITRON  GDPR

AJ VAŠEJ SPOLOČNOSTI SA TÝKA 
NOVÉ NARIADENIE EÚ O OCHRANE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV! STE PRIPRAVENÍ?

Aké hlavné povinnosti vám
z GDPR vyplývajú?

  Povinnosť vedenia záznamov o spracovateľských činnostiach

  Povinnosť určenia zodpovednej osoby

  Zabezpečenie prevencie pred únikom dát/osobných údajov

  Zavedenie šifrovania dát/osobných údajov

  Predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajom

  Zavedenie pseudonymizácie/anonymizácie osobných údajov

  Zaistenie včasnej obnovy osobných údajov

  Zaručenie bezpečného mazania/likvidácie osobných údajov

  Zabezpečenie získania a prenosnosti osobných údajov v 
strojovo čitateľnom formáte

  Riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi

  Zabezpečenie odolnosti systémov spracovávajúcich osobné 
údaje proti výpadkom a strate dát

  Schopnosť včas identifikovať bezpečnostné incidenty, 
analyzovať ich, zdokumentovať a informovať o nich

  Pravidelné testovanie bezpečnosti osobných údajov

Konzultačný program, ktorý vám uľahčí zorientovať sa v legislatíve 
GDPR a v súlade s ňou vám pomôže prijať opatrenia, tak aby sa vaša 
firma vyhla pokute. Nečakajte, že vás zachráni „magic tool“, ktorý 
všetko vyrieši sám. Problematika je komplexná a najefektívnejšia  
cesta je riešiť ju individuálne.

GDPR (General Data Protection Regulation) je skratka 
pre nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, 
ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou. Toto 
nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a 
organizácie sú povinné sa zosúladiť s jeho požiadavkami.

Nariadenie sa týka veľkej väčšiny inštitúcií: väčších 
spoločností i menších firiem, ak napríklad spracúvajú 
údaje o svojich klientoch, využívajú dáta na marketingové 
účely, monitorujú správanie svojich zákazníkov, majú 
kamerový systém alebo e-shop.

Ide o všetky organizácie, ktoré majú dochádzkový 
systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov, či 
uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, 
zmluvy alebo šifrujú dáta. Teda všetky firmy, ktoré majú 
osobné údaje uložené na serveroch, posielajú ich po 
sieťach do dátových úložísk a využívajú rôzne aplikácie.

Koho sa GDPR týka?Čo je to GDPR?



Máme profesionálny konzultačný tím, špecializovaný 
na zavádzanie GDPR v Európe. Vďaka našim bohatým 
skúsenostiam v oblasti ochrany osobných údajov pomôžeme 
vašej spoločnosti efektívne dosiahnuť stanovený cieľ v súlade    
s nariadením o GDPR.

Príklad činností, ktoré poskytujeme svojim klientom na 
podporu zavedenia GDPR:

  Zistíme, aký je váš súčasný stav vzhľadom na požiadavky 
GDPR a lokálnej legislatívy.

  Zmapujeme všetky nevyhnutné zmeny, ktoré je treba zaviesť.

  Pomôžeme vám vypracovať potrebné dokumenty.

  Odporučíme vám riešenia na splnenie personálnych, 
procesných a technických požiadaviek.

  Pomôžeme vám zaviesť vnútorné procesy na dodržanie 
súladu s nariadením aj v ďalšom období.

  Vypracujeme analýzu rizík a posúdenie vplyvu 
spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.

  Nasadíme potrebné technológie (napr. DLP, IDS, FW, WAF, 
SIEM, pseudonymizácia, šifrovanie, zálohovanie, archivácia).

  Vypracujeme plány obnovy a zavedieme proces riadenia 
kontinuity.

V čom vám môže Soitron pomôcť? 

Kontaktujte nás
Ak máte záujem vedieť viac o téme GDPR, neviete si s GDPR rady 
alebo by ste potrebovali len nezáväznú konzultáciu, neváhajte 
sa obrátiť na nášho experta z oddelenia IT poradenstva. 

David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, ITIL
IT Advisory Manager
M +421 907 472 110
E gdpr@soitron.com

www.soitron.sk/gdpr

Soitron už 26 rokov ponúka svojim klientom služby v oblasti IT 
infraštruktúry, komunikačných riešení, aplikácií, cloud riešení, 
bezpečnosti, IT služieb a outsourcingu či IT poradenstva. Soitron 
je členom skupiny SOITRON Group SE, v ktorej pracuje 800 
medzinárodných odborníkov na Slovensku, v Českej republike, 
Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Veľkej Británii a Poľsku.
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Koľko času vám ostáva? 

90%<12 mes.20 mil. €


