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GDPR z nášho pohľadu

• Demonštrácia súladu s nariadením

• Vyžaduje definovanie účelu zberu osobných dát a na čo 

sú využívané, čo zahŕňa

• Miesta uloženia

• Aplikácie, ktoré ich spracovávajú

• Kto využíva tieto aplikácie

• Toky dát (medzi aplikáciami, inštitúciami, tretími stranami...)

• Celostný prístup k bezpečnosti (naprieč vrstvami)



GDPR a Enterprise architektúra

• Preukázanie súladu s GDPR teda vyžaduje rozsiahle 

znalosti: katalógy dát, aplikácií, procesov, 

dátových tokov a vzťahov medzi nimi.

• Zdroj týchto znalostí: Enterprise architektúra 

verejnej správy

• Architektonický repozitár verejnej správy – BiZZdesign 

Enterprise Studio





Enterprise architektúra vo verejnej 
správe
• Existuje alebo bude existovať holisticky popísaná biznis, 

aplikačná, dátová a technologická architektúra a ich 

vzájomné vzťahy

• Abstrakcia, prehľad, úplnosť, vzťahy – v jednom 

repozitári – single source of truth

• Enterprise architektúra je efektívny prvotný zdroj 

informácií pre demonštrovanie súladu s GDPR



Ako na to? V 5 krokoch.

• Identifikujte osobné dáta v architektúre verejnej správy
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Klasifikujte



Ako na to? V 5 krokoch.
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Ohodnoťte kategórie



Ohodnoťte kategórie



Ako na to? V 5 krokoch.

• Identifikujte osobné dáta v architektúre verejnej správy

• Klasifikujte osobné dáta do kategórií

• Ohodnoťte kategórie podľa potrieb zabezpečenia

• Analyzujte využitie osobných dát za pomoci 

architektúry



Analyzujte (napr. confidentiality)



Analyzujte – príklad detailu IS CO



Analyzujte – príklad detailu IS CO
Confidentiality dopad dátovej klasifikácie



Ako na to? V 5 krokoch.

• Identifikujte osobné dáta v architektúre verejnej správy

• Klasifikujte osobné dáta do kategórií

• Ohodnoťte kategórie podľa potrieb zabezpečenia

• Analyzujte využitie osobných dát

• Poskytnite výstupy pre tvorbu GDPR assetov

relevantným stakeholderom (DPO, risk manager, ...)



Enterprise Studio


