
SOITRON  GDPR

I VÁS SE TÝKA GDPR
NOVÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ! JSTE PŘIPRAVENI?

 

 

 

 

Jaké hlavní povinnosti vám
z GDPR vyplývají?

 Povinnost vedení záznamů o zpracovatelských činnostech

 Povinnost určení zodpovědné osoby

 Zabezpečení prevence před únikem dat/osobních údajů

 Zavedení šifrování dat/osobních údajů

 Předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům

 Zavedení pseudonymizace/anonymizace osobních údajů

 Zajištění včasné obnovy osobních údajů

 Zaručení bezpečného mazání/likvidace osobních údajů

 

 

 

 Zabezpečení získání a přenosnosti osobních údajů v

 strojově čitelném formátu

  Řízení a monitorování aktivit s osobními údaji

  Zabezpečení odolnosti systémů zpracovávající osobní

 

 

údaje proti výpadkům a ztrátě dat

 Schopnost včas identifikovat bezpečnostní incidenty,
analyzovat je, zdokumentovat a informovat o nich

 Pravidelné testování bezpečnosti osobních údajů

Konzultační program, který vám ulehčí zorientovat se v legislativě
GDPR a v souladu s ní vám pomůže přijmout opatření tak, aby se
vaše firma vyhnula pokutě. Nečekejte, že vás zachrání „magic tool“,
který všechno vyřeší sám. Problematika je komplexní a nejefektiv- 
nější cesta je řešit ji individuálně.

GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratka
pro nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů,
které je přijaté Evropským parlamentem a Radou. Toto
nařízení se začne uplatňovat od 25. května 2018 a orga-
nizace jsou povinné se sladit s jeho požadavky.

Nařízení se týká velké většiny institucí: větších společností i
menších firem, pokud například zpracovávají údaje o svých
klientech, využívají data na marketingové účely, monito-
rují chování svých zákazníků, mají kamerový systém
nebo e-shop.

Jde o všechny organizace, které mají docházkový systém
svých zaměstnanců, databázi zákazníků či uchazečů
o zaměstnání, zálohují a archivují údaje, smlouvy nebo
šifrují data. Tedy všechny firmy, které mají osobní údaje
uložené na serverech, posílají je po sítích do datových
úložišť a využívají různé aplikace.

Co je to GDPR? Koho se GDPR týká?
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Máme profesionální konzultační tým, specializovaný na zavá-
dění GDPR v Evropě. Díky našim bohatým zkušenostem
v oblasti ochrany osobních údajů pomůžeme vaší společnosti
efektivně dosáhnout stanovený cíl v souladu s nařízením
o GDPR.

Příklad činností, které poskytujeme svým klientům na podporu
zavedení GDPR:

 zjistíme, jaký je váš současný stav vzhledem na požadavky
GDPR a lokální legislativy,

 zmapujeme všechny nevyhnutelné změny, které je třeba  
zavést,

 pomůžeme vám vypracovat potřebné dokumenty.

 

 

 

 

 

 doporučíme vám řešení na splnění personálních,
procesních a technických požadavků.

 pomůžeme vám zavést vnitřní procesy na dodržení soula
du s nařízením i v dalším období,

 vypracujeme analýzu rizik a posouzení vlivu zpracovatel-
ských operací na ochranu osobních údajů,

 nasadíme potřebné technologie (např. DLP, IDS, FW, WAF,
SIEM, pseudonymizace, šifrování, zálohování, archivace),

 vypracujeme plány obnovy a zavedeme proces řízení
kontinuity.

V čem vám Soitron pomůže?

Kontaktujte nás
Pokud máte zájem vědět více o tématu GDPR, nevíte si s GDPR
rady nebo by jste potřebovali jen nezávaznou konzultaci,
neváhejte se obrátit na našeho experta z oddělení IT
poradenství.

SOITRON s.r.o.
Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5
T +420 266 199 918
E sales@soitron.cz

www.soitron.cz/gdpr

Soitron s.r.o.  již od roku 2005 nabízí svým klientům služby          
v oblasti IT infrastruktury, komunikačních řešení, aplikací, cloud 
řešení, bezpečnosti, IT služeb a outsourcingu či IT poradenství.
Soitron s.r.o. je členem skupiny SOITRON Group SE, ve které
pracuje 800 mezinárodních odborníků na Slovensku, v České
republice, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Velké Británii a Polsku.

Fakta a čísla

35 %

do uplatňování
nařízení EU

o GDPR

firem se týka
nařízení EU

o GDPR

stran má  
nařízení EU

o GDPR

firem už zahájilo
projekt souladu

s GDPR

nebo 4 %
z ročních tržeb

pokuta

88

Konec 1. fáze
implementace

(těsně před přijetím
CZ zákona)

Přijetí CZ zákona
o ochraně os. údajů
(přelom 2017/2018)

Konec 2. fáze
implementace
(před účinností

CZ zákona)

Účinnost CZ zákona
o ochraně os. údajů

(těsně před 25.5.2018)

Uplatňování
nařízení

EU o GDPR
(25.5.2018)

Účinnost nařízení
EU o GDPR
(24.5.2016)

Přijetí nařízení EU
2016/679
o GDPR

(27.4.2016)

Současnost -  “Den 0”

Začátek  
implementace

v souladu          
s GDPR

Kolik času vám zůstává?

20 mil. €  <1rok  90 %
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