Ochrana osobních údajů GDPR
General Data Protection Regulation
Pro dosažení souladu s nařízením GDPR nabízíme systematické řešení
bezpečnosti a ochrany osobních údajů včetně funkce pověřence.

Co je GDPR

Datový audit
Jaká data eviduji a zpracovávám,
potřebuji skutečně všechna,
co jsou osobní údaje,
mohu je legálně zpracovávat,
kde jsou uložena a kdo má přístup,
jaké hrozí riziko v případě úniku?

Analýza zpracování
Jak data zpracovávám,
podléhají tyto operace nařízení GDPR,
mám veškeré potřebné souhlasy,
jak jsou data zabezpečena,
musím hlásit bezpečnostní incidenty,
jaká jsou rizika a sankce?

Jak úspěšně zvládnout GDPR
„Klademe důraz na odbornost a individuální přístup.“

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, které zavádí pevný a soudržnější
rámec pro ochranu osobních údajů. Má za cíl
významným způsobem přispět k nastolení
důvěry a ochraně fyzických osob v rámci
fungování a rozvoje digitální ekonomiky
na celém vnitřním trhu Unie. Nařízení tak
stanoví vyváženost a rovnováhu mezi zájmy
správců a zpracovatelů a právem fyzických
osob na své soukromí.

Co jsou osobní údaje
Veškeré informace o fyzické osobě, kterou
lze přímo či nepřímo identiﬁkovat, například
jméno, adresa, telefon, e-mail, IP adresa,
pracovní zařazení, pozice, ale také obrazové
a zvukové záznamy, lokační údaje, cookies
nebo jiné speciﬁcké charakteristiky. Ochrana
osobních údajů se vztahuje také na šifrovaná
data, protože někdo zná šifrovací klíč.

Řízení procesu GDPR
Bezpečnost dat,
aplikací a služeb

• Analýza současného stavu

• Penetrační testy aplikací a služeb

• Směrnice ochrany osobních údajů

• Analýza rizik při správě a zpracování

• Školení pro správce a zpracovatele

• Bezpečnostní audit a směrnice

• Monitoring a kontrola

• Plán implementace opatření

Souhlas
Svobodný, konkrétní, informovaný
a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt
údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování svých
osobních údajů.

Správce

• Havarijní plán

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné
moci, agentura nebo jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účely
a prostředky zpracování osobních údajů.

Posouzení vlivu
na ochranu osobních
údajů

Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
• Externí výkon funkce manažera

Zpracovatel
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné
moci, agentura nebo jiný subjekt, který
zpracovává osobní údaje pro správce.

• Monitoring souladu s GDPR

• Analýza rizikových operací

• Komunikace s dozorovými orgány

Zpracování

• Zpracování citlivých údajů

• Kontaktní místo pro subjekty údajů

• Monitoring veřejných prostor

• Odborné poradenství a školení

Jakákoliv operace nebo soubor operací
s osobními údaji, který je prováděn pomocí
či bez pomoci automatizovaných postupů.

• Stanovisko pověřence
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Analýza a návrh
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Implementace

3

Audit a kontrola
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Reakce

Důvěrnost, integrita, dostupnost
Čím více osobních dat evidujete, tím většímu riziku s jejich zabezpečením
se vystavujete. Pomůžeme vám zavést pravidla pro bezpečnou správu
a zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

Analýza současného stavu

Proﬁlování

Nabízíme detailní analýzu současného stavu zpracování osobních údajů
ve vaší organizaci včetně identiﬁkace operací, které podléhají GDPR.

Jakákoliv forma automatizovaného
zpracování osobních údajů spočívající
v hodnocení některých osobních aspektů
týkajících se např. pracovního výkonu,
ekonomické situace, zdravotního
stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se
nachází, nebo pohybu.

• Datový audit evidence osobních údajů a způsobů zpracování
• Návrh a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR
• Plán realizace a řízení implementace nápravných opatření
• Školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji
• Směrnice a zavedení organizačních pravidel

Bezpečnost dat, aplikací a služeb
Poskytujeme bezpečnostní audit informačních systémů, aplikací a služeb.
Na základě simulace reálného útoku odhalíme včas bezpečnostní nedostatky
a navrhneme nápravná opatření vedoucí k jejich odstranění.
• Pseudonymizace a šifrování osobních údajů
• Bezpečnost, dostupnost a odolnost používaných systémů
• Havarijní plán při porušení ochrany osobních údajů
• Pravidelné testování účinnosti bezpečnostních opatření
• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• Hlášení incidentů dozorovým orgánům

Pseudonymizace
Zpracování osobních údajů tak, že již
nemohou být přiřazeny konkrétnímu
subjektu bez použití dodatečných
informací. Ty jsou uchovávány
odděleně a vztahují se na ně technická
a organizační opatření na ochranu
osobních údajů.

Pověřenec
Fyzická nebo právnická osoba, která
vykonává nezávislý monitoring souladu
s nařízením GDPR. Pověřenec musí být
jmenován na základě svých profesních
kvalit, zejména odborných znalostí práva
a praxe v oblasti ochrany údajů. Může
být pracovníkem správce či zpracovatele,
nebo může úkoly plnit na základě
smlouvy o poskytování služeb.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Zajistíme výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Garantujeme profesní odbornost, zkušenosti a individuální přístup.
• Poradenství správcům a zpracovatelům o jejich povinnostech
• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy

Pro dosažení souladu s GDPR nabízíme
systematické řešení bezpečnosti
a ochrany osobních údajů včetně
funkce pověřence.

• Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu zpracování
• Komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací

Telefon: +420 545 423 160
E-mail: info@tns.cz

• Kontaktní místo pro subjekty osobních údajů

www.tns.cz

