
Čo znamená GDPR 
pre vašu organizáciu

Právo
Príprava je základ
GDPR - smernica na ochranu osobných 
údajov zavádza úplne nový pohľad na 
fungovanie organizácií. Pod trestom 
vysokých pokút (4% ročného obratu alebo 
20M Euro) sa stáva GDPR nevyhnutnou 
súčasťou nášho života. Asi navždy.
A to už od 28. Mája 2018.IT

bezpečnosť

5 základných otázok
# spracúvate osobné údaje
# sú tieto údaje citlivé
# ako tečú tieto údaje cez vašu organizáciu 
   a ako ich spracúvate, zdieľate ich
# na základe čoho ich spracúvate
# dokážete sami vyhodnotiť dopad rizík na 
   ich ochranu ako odporúča GDPR (PIA)

certifkovaný

OFFICER
DATA PROTECTION Ochrana osobných

údajov

RIADENIE RIZÍK

3 dôležité kroky
# určiť kde sú údaje uchovávané a kto je za ne zodpovedný
# analýza dátových tokov, odkiaľ, kam, kedy a prečo, tečú 
    údaje, priamo aj nepriamo a rozhrania s vonkajším okolím
# analýza rizík a ohrození aktív súvisiacich s osobnými 
   údajmi, report, prislúchajúce dokumenty a  návrh opatrení, 
   priebežná kontrola

Kobe, s.r.o., Panónska cesta 34, Bratislava, SK 85104
Ing. Ivan Petráš, T 0220 960 900 vip@dataprotection.sk
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registrujte GDPR projekt na:Získajte zľavu

software
-20%

GDPR je nadradená domácim zákonom, preto 
je relatívne jedno aký bude alebo nebude 
lokálny preklad (teda slovenský zákon), a to 
že naňho niekto čaká a spí, to sa iba oberá o 
vlastný čas potrebný na prípravu.

579 434 podnikateľských
subjektov spí ako Snehulienka.
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