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General Data Protection Regulation

GDPR

# 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)

GDPR je nadradená domácim zákonom, preto
je relatívne jedno aký bude alebo nebude
lokálny preklad (teda slovenský zákon), a to
že certifkovaný
naňho niekto čaká a spí,
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spí ako Snehulienka.
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

Získajte zľavu registrujte GDPR projekt na:

vip@dataprotection.sk
Kobe, s.r.o., Panónska cesta 34, Bratislava, SK 85104
Ing. Ivan Petráš, T 0220 960 900 vip@dataprotection.sk
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