Nové pravidlá
pre spracovanie
osobných údajov.
Ste pripravení na novinky, ktoré
prináša nariadenie GDPR?
V platnosti bude už 25. 5. 2018.

Pripravte sa na GDPR

Kedy začať s prípravou?

Nariadenie GDPR – General Data Protection Regulation
začne platiť od 25. mája 2018 a vyžiada si zmeny v procesoch
a informačných systémoch obchodných spoločností.
Predstavuje najväčšiu európsku reguláciu týkajúcu sa
ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov.

Nariadenie je forma právnej úrpravy, ktorá bude uplatniteľná
vo všetkých členských štátoch EÚ a začne platiť 25. mája 2018.

Koho sa nové pravidlá týkajú?
Približne 530 000 slovenských subjektov sa bude musieť
pripraviť na prísnejšiu ochranu osobných údajov, ktorú
diktuje najväčšia európska regulácia. Podľa analýzy
vplyvov nového Zákona o ochrane osobných údajov bude
stáť obchodné spoločnosti, nastavenie procesov
a systémov podľa požiadaviek GDPR, vyše 40 miliónov eur.

Cena za porušenie pravidiel môže byť vysoká
Nad dodržiavaním nariadenia GDPR má na Slovensku
dohľad Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) a jeho
práca je koordinovaná na úrovni EÚ. Pokuta za nesplnenie
požiadaviek nariadenia sa môže dostať až na 20 miliónov
EUR alebo 4% z celkového ročného obratu skupiny.

TÜV SÜD Slovakia

Zavedenie GDPR si vyžaduje implementáciu v rozsahu 3 – 12
mesiacov a je závislá hlavne od stupňa podpory vedenia,
rozsahu spracovania osobných údajov a úrovne riadenia
informačnej bezpečnosti.
Obchodné spoločnosti, ktoré majú zavedené manažérske
systémy podľa ISO 9001 a ISO 27001, majú lepšiu
východiskovú pozíciu pre úspešnú implementáciu nariadenia.

Ako začať s GDPR?
Ešte predtým, ako sa pustíte do implementácie nariadenia,
je treba si stanoviť akčné kroky:
• určiť zodpovednú osobu pre GDPR a stanoviť jej
právomoci,
• identifikovať informačné systémy,
• vytvoriť k systémom smernice a metodické
usmernenia,
• identifikovať aké osobné údaje spracovávate
a aké máte súhlasy osôb s ich spracovaním,
• stanoviť, kto bude mať prístup k osobným údajom.

icatio
ETAPA STRATÉGIE
 Budovanie povedomia
 Stratégia GDPR
 GAP analýza

IMPLEMENTÁCIA GDPR
 Klasifikácia
 Funkčné požiadavky
 Pracovné postupy
KONTINUÁLNE ZLEPŠOVANIE
 Riadenie rizík - DPIA
 Návrh opatrení
 Tvorba dokumentácie
 Audit a certifikácia

Vzdelávanie GDPR Data Protection Officer (DPO)
s certifikačnou skúškou
Ochrana osobných údajov už nie je len otázkou zhody
s európskym nariadením GDPR. V dnešnom podnikateľskom
prostredí je kladený dôraz na súkromie a ochranu know-how.
Ochrana osobných údajov je veľmi krehká a zástupcovia
obchodných spoločností čoraz viac požadujú garancie
a záruky, že ich údaje sú v bezpečí. Aby ste naplnili tento cieľ,
potrebujete mať odborníka na ochranu osobných údajov,
nazývaného ako Data Protection Officer.

E-learning GDPR pre tých, čo prichádzajú
do styku s osobnými údajmi
E-learning obsahuje praktické informácie o GDPR - Nariadení
Európskeho parlamentu a Rady EÚ - 2016/679, ktoré by mal
poznať každý zamestnanec a jeho nadriadený, ktorý
prichádza do styku s osobnými údajmi.

Ako vám v TÜV SÜD Slovakia pomôžeme?
 Certifikácia systémov manažérstva podľa ISO 27001
 Audit súladu s GDPR - Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679
 Vzdelávanie DPO - Data Protection Officer podľa
GDPR
 E-learning GDPR pre tých, čo prichádzajú do styku
s osobnými údajmi

Certifikácia systémov manažérstva podľa
ISO 27001
Obchodné spoločnosti, ktoré majú zavedené manažérske
systémy podľa ISO 9001 a ISO 27001, majú lepšiu
východiskovú pozíciu pre úspešnú implementáciu
nariadenia. Zavedenie procesného riadenia a riadenia
bezpečnosti informačných systémov dávajú ten najlepší
predpoklad k úspešnému zavedeniu GDPR a následne aj
nadväzujúceho Zákona o ochrane osobných údajov.

Audit súladu s GDPR
Každá obchodná spoločnosť, ktorá spracováva osobné
údaje musí preukázať súlad s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 - GDPR. Jednoduchým
krokom k preukázaniu súladu je audit tejto spoločnosti.
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Viac istoty. Viac hodnoty.
TÜV SÜD Slovakia poskytuje prémiovú kvalitu, bezpečné
a udržateľné riešenia v oblasti testovania, inšpekcie,
certifikácie, vzdelávania a znaleckých služieb. Zastúpenie
TÜV SÜD máte možnosť nájsť vo viac ako 1000 miestach
po celom svete. Poskytovaním vhodných riešení prinášame
našim klientom pridanú hodnotu, ktorá im a ich prostrediu
dáva možnosti na rozvoj.

Doplnkové služby
Môžete tiež využiť služby TÜV SÜD Slovakia:
ISO 9001 – Manažment kvality
ISO 27001 – Riadenie informačnej bezpečnosti

