Připravíme Vás na komplexní naplnění požadavků Nařízení GDPR
GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Nařízení GDPR upravuje zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená
v současné době zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). GDPR zavádí celou řadu nových práv a
povinností, a také zpřesňuje či zpřísňuje stávající pravidla. Řídit se jím musí všichni správci a zpracovatelé
osobních (údajů) ze všech odvětví, včetně veřejné správy. GDPR je přímo aplikovatelné, tedy není třeba další
domácí zákon ani prováděcí předpisy nebo výkladová stanoviska.
Nařízení GDPR musí být plně zavedeno do 25. května 2018 v celém svém rozsahu v celé EU.
Organizace (jako správce osobních údajů) je povinna zajistit soulad s GDPR a musí být schopna jej
prokázat. K tomu má přijmout vhodná technická a organizační opatření.
Předmětem nabízených služeb je příprava organizace na platnost GDPR, tedy provedení analýzy stávajícího
stavu sběru, zpracování a nakládání s osobními údaji a návrh vhodných technických a
organizačních opatření k dosažení a doložení souladu s GDPR:
Analytická etapa:
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Analýza
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procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji
rozsahu a potřebnosti spravovaných osobních údajů ve vazbě na vykonávané agendy
legislativních oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend
stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
stávajících technických opatření k zajištění ochrany osobních údajů
stávající dokumentace k ochraně osobních údajů (jak pro elektronické, tak listinné zpracování)
smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT (zpracovatel osobních údajů)

Návrhová etapa:






Zhodnocení procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji ve vztahu k požadavkům GDPR
Zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických) a jejich dostatečnosti ve vztahu k požadavkům
GDPR
Zhodnocení stávající dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně osobních údajů a prokázání shody s
požadavky dle GDPR
Provedení rizikové analýzy ve vztahu ke spravovaným osobním údajům, posouzení rizik a posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů
Návrh organizačních a technických opatření ke snížení rizik (prevence, detekce, zranitelnost a schopnost
zvládat incidenty)

Výstupem nabízených služeb bude:







Záznamy o činnostech zpracování
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Návrh opatření - seznam opatření, harmonogram, priority, náklady, přínosy, rizika, provázanost
Koncepce nakládání s osobními údaji (včetně procesů zvládání incidentů)
Doporučení vhodného organizačního začlenění pozice Pověřenec pro ochranu osobních údajů a popis jeho
pracovní pozice
Školení všech osob, podílejících se na zpracování osobních údajů a jejich ochraně

Záruky za poskytnuté služby
Atestační středisko Equica je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-153292-2/EG-2016 ze dne
22. listopadu 2016 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy.
Společnost Equica, a.s. je držitelem platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě
výkonem činnosti ve výši 50.000.000,- Kč.
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