
Jaké jsou nejdůležitější změny?

 • Údaje o zaměstnancích (jméno, bydliště, datum 
narození, …).

 • Údaje o zákaznících/pacientech/občanech 
(marketingové databáze kontaktů, seznamy 
zákazníků, zdravotní karty pacientů, …).

 • Údaje o obchodních partnerech a dodavatelích 
(neveřejné osobní údaje dodavatelů).

 • Osobní údaje předávané ke zpracování třetím 
stranám (mzdová účetní, přímý marketing, 
úvěrové registry).

Výrazně větší pokuty až €20 milionů  
(540 mil. Kč) nebo 4 % z celosvětového 
obratu (podle toho, která hodnota je vyšší).

Dopad na všechny organizace, které 
zpracovávají osobní údaje občanů v EU. 
Například když nabízí zboží či služby, anebo 
jsou zaměstnavatelé v EU. 

Povinné hlášení úniků dat – bezodkladně, 
do 72 hodin od zjištění.

Vyžadována role inspektora ochrany 
údajů v případě organizací systematicky 
zpracovávajících osobní údaje. 

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů 
s účinností od 25. 5. 2018. Vztahuje se na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje 
občanů v Evropské unii, tedy téměř na každou společnost. Jedná se o celosvětově nejpřísnější 

a nejkomplexnější normu na ochranu osobních dat.

Odpovědnost prokázat funkční technické  
a organizační opatření ochrany dat.

Je vyžadován souhlas se zpracováním 
údajů. Žádost o souhlas musíte formulovat 
srozumitelně a jednoduše.

Celosvětově nejpřísnější norma na ochranu 
osobních dat platí v Česku i na Slovensku

Splňujete GDPR?

Jaká data musíte chránit ve vaší organizaci?
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Splnit přísné požadavky GDPR je s bezpečnostním 
řešením Safetica snadné. Získáte lepší přehled o tom, co 
se děje uvnitř vaší společnosti, odhalíte, jak zaměstnanci 
nakládají s citlivými daty, a eliminujete riziko zneužití 
osobních údajů. Budete okamžitě upozorněni na 
bezpečnostní hrozby, a v případě problému budete  
mít všechny informace pro případ dokazování.

Údaje zde uvedené mají pouze informativní charakter a nejsou úplným výčtem všech požadavků normy GDPR, ani nejsou náhradou  
za právní konzultaci či individuální analýzu požadavků na splnění GDPR.

  Audit práce s daty

Zjistěte, jak se uvnitř firmy nakládá s citlivými daty. 
S tím pomůže řešení Safetica, které umí nalézt 
dokumenty s citlivým obsahem, sledovat jejich pohyb, 
anebo zjistit, kdo je otvírá a jak s nimi nakládá.

  Školení zaměstnanců

Každý zaměstnanec by měl vědět, jaké informace si 
zasluhují speciální přístup, a jak by s nimi měl zacházet. 
Safetica informuje zaměstnance o bezpečnostních 
pravidlech, a tím pomáhá zvýšit ochranu dat.

  Pravidla pro práci s daty

Nastavte jasná pravidla pro to, kdo a jak může 
s osobními daty pracovat. Řešení Safetica zajistí, že 
bezpečnostní politiky nezůstanou pouze na papíře,  
ale budou uplatňovány v praxi.

  Šifrování dat

Všechna média, obsahující osobní údaje, by měla  
být šifrována – jak přímo doporučuje GDPR. Řešení  
Safetica usnadní šifrování napříč celou firmou.
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  Prevence před únikem dat 

Ochrana dat musí být komplexní a zajistit všechny způsoby komunikace – e-mail, internet, tisk, USB disk, DVD, 
mobil… Safetica zajistí, že data neopustí firmu jinak než zabezpečeným způsobem. 
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Jak zabezpečit data v souladu s GDPR? 

Safetica – Ocenění a úspěchy

Safetica – ochrana osobních dat dle GDPR

Splňte požadavky GDPR snadno se Safetica 
www.safetica.cz/gdpr
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