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Čo to je GDPR a prečo sa ním zaoberať?
 Ide o nové Nariadenie Európskej únie, ktoré zosúlaďuje pravidlá na ochranu osobných
údajov v celej Európskej únii.
 Prináša nové požiadavky, ktoré je potrebné aplikovať do praxe. Záväzným pre
prevádzkovateľov vo všetkých členských štátoch sa stane od 25. mája 2018. Dovtedy
platí súčasná legislatíva.
 Nariadenie bude upresnené novým slovenským zákonom o ochrane osobných údajov
a viacerými usmerneniami pracovnej skupiny EU WP29 a Úradu na ochranu osobných
údajov SR (predpoklad prijatia - koniec roka 2017).
 Za nedodržanie Nariadenia hrozia vysoké sankcie:
 až do výšky 20 mil. eur alebo
 4 % z ročných tržieb Vašej spoločnosti.
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Koho sa GDPR týka?
Nariadenie sa netýka len veľkých spoločností. To, či ho musíte implementovať, nezávisí od toho, aká je
veľká Vaša firma, ale do akej miery narábate s osobnými údajmi. Je málo firiem, ktorých sa GDPR netýka.

Pozorne si prečítajte nasledujúce otázky:
Ste verejná alebo štátna inštitúcia, kraj, mesto, obec a pod.?
Spracúvate údaje o vlastných zamestnancoch či klientoch?
Zálohujete údaje v cloude pre seba alebo svojich zákazníkov?
Rozosielate reklamné e-maily a robíte priamy marketing?
Používate sociálne siete?
Prevádzkujete prístupový, dochádzkový alebo kamerový systém, spracúvate biometriu?
Prevádzkujete web, portál s registráciou užívateľov, e-shop?
Sledujete správanie svojich klientov na vašich webových stránkach, profilujete?
Sledujete IP adresy zariadení, polohu na mape prostredníctvom GPS?
Ak ste aspoň na jednu z nich odpovedali „ÁNO“, GPDR sa týka aj Vás!
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Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré prináša GDPR

 Rozširuje sa definícia pojmu „osobný údaj“. Aj samotný e-mail, IP adresa, lokalizačné údaje budú
osobným údajom. GDPR odporúča prevádzkovateľom prijať opatrenia ako anonymizáciu,
pseudonymizáciu, minimalizáciu osobných údajov a posudzovať vplyv na spracúvanie osobných údajov
(impact assesment).
 Zmeny v právnych základoch spracúvania osobných údajov.
 Pre časť prevádzkovateľov začne opäť platiť povinnosť vymenovať Zodpovednú osobu (napr. všetky
orgány verejnej moci a verejnoprávne subjekty). Táto povinnosť je rozšírená aj na niektorých
sprostredkovateľov. Zodpovednou osobou bude môcť byť aj právnická osoba.
 Oznamovanie, evidencia a osobitná registrácia IS sa rušia, budú nahradené povinnosťou vedenia
záznamov. Záznamy o spracovateľských operáciách bude povinný viesť nielen prevádzkovateľ, ale aj
sprostredkovateľ. Zavádzajú sa nové povinnosti sprostredkovateľov.
 Podľa Nariadenia, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostnému incidentu), bude
potrebné oznámiť toto porušenie dozornému orgánu najneskôr do 72 hodín od zistenia.
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Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré prináša GDPR
 Sprísnia sa požiadavky na súhlas pri spracúvaní osobných údajov. Podľa Nariadenia sa bližšie určujú
obsahové a formálne podmienky súhlasu. Pri spracúvaní osobných údajov detí do 16 rokov musí dať
súhlas zákonný zástupca.
 Ak sú osobné údaje spracúvané protizákonne alebo dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, má
právo „byť zabudnutá“. Právo na výmaz osobných údajov GDPR koncipuje širšie ako aktuálne platný
zákon o ochrane osobných údajov. Zavádza sa nové „právo na prenosnosť údajov“ a povinnosť
„privacy by design and by default“.
 V zmysle Nariadenia, prevádzkovateľ už nebude musieť vypracovať bezpečnostný projekt, ale musí
posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov (bezpečnostná analýza). Ak sa preukáže, že spracovateľské
operácie zahŕňajú vysoké riziko, ktoré sa nedá zmierniť primeranými opatreniami, prevádzkovateľ by
mal pred spracúvaním uskutočniť konzultáciu s Úradom na ochranu osobných údajov.
 Významné zmeny pri prevádzkovaní kamerových systémov a spracúvaní fotografií.
 Zavádzajú sa kódexy správania a certifikácie firiem na súlad s pravidlami ochrany osobných údajov.
 Sankcie sa zvyšujú až do výšky 20 mil. € alebo 4 % celosvetového ročného obratu.
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Implementácia GDPR vo vašej firme/inštitúcii

Krok č. 1
AUDIT
podmienok,
procesov a rizík
spracúvania OU,
bezpečnostných
opatrení
(noví zákazníci)

Krok č. 2
ROZDIELOVÁ
ANALÝZA
stav verzus
požiadavky
GDPR

Krok č. 3

Krok č. 4

REALIZÁCIA
potrebných
dokumentov,
činností a
bezpečnostných
opatrení

Udržateľný
BEZPEČNOSTNÝ
SYSTÉM

www.isecure.sk

Implementácia GDPR vo Vašej firme
Krok č. 1: Vykonáme vo Vašej firme AUDIT
Spolu si ujasníme, kto sú dotknuté osoby, aké osobné údaje spracúvate, kde ich uchovávate, kto má k nim prístup a kto
ich spracúva elektronicky alebo papierovo, akými technickými prostriedkami sú spracúvané, určíme účel a právny základ,
posúdime primeranosť spracúvania vzhľadom k účelu a prijaté bezpečnostné opatrenia.

Krok č. 2: Urobíme ROZDIELOVÚ ANALÝZU
Posúdime (ne)súlad vašich IS s novým nariadením, predložíme konkrétne návrhy na realizáciu primeraných opatrení na
zabezpečenie súladu, dohodneme si cenu za jednotlivé činnosti a časový plán ich implementácie.
Krok č. 3: REALIZÁCIA dohodnutých činností
Vypracujeme potrebné dokumenty, poučíme oprávnené osoby, vykonáme revíziu zmlúv, súhlasov, poverení, smerníc a
interných dokumentov v súlade s novou legislatívou. Posúdime vplyv na spracúvanie osobných údajov v IS. Navrhneme
bezpečnostné opatrenia, pomôžeme s nasadením bezpečnostných technológií.
Krok č. 4: Zavedieme u Vás UDRŽATEĽNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
Odporučíme vám opatrenia na monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, ich oznamovanie, neustále
zvyšovanie bezpečnostného povedomia, interných kontrol a aktualizáciu bezpečnostných opatrení.
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Naše kontaktné informácie

V prípade záujmu o naše služby, kontaktujte nás prosím na:
E-mail: info@isecure.sk
Mobil: +421 911 855 395
i-Secure, s.r.o.
Drobného 1898/23
841 01 Bratislava
IČO: 50 176 382
DIČ: 2120217198
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 109653/B.
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK76 0900 0000 0051 1019 1920
BIC/SWIFT: GIBASKBX
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