
Ochrana osobných údajov 

v roku 2020
GDPR a Kyberbezpečnosť KBO 

Riadiť bezpečnosť môžete formálne - teda byť zasypaný 

množstvom smerníc, dokumentov, tabuliek, analýz a neak-

tuálnej dokumentácie, často medzi rôznymi oddeleniami a 

pracovníkmi, alebo ... alebo pracovať účelne a systémovo - 

prostredníctvom znalostnej aplikácie. 

Automatizované riadenie Dosiahnutie finančných úspor    I    

Legislatívny súlad Moderné riešenie Optimalizácia    I        I    



Modul GDPR (eGDPR, GDPR s DPIA)

EVIDENCIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (AGEND, SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ)
§ Povinné info – názov, účel, právny základ, lehota spracúvania, rozsah OU, OD, 

spracovateľské operácie, príjemcovia, tretie strany, oprávnené osoby atď

§  Zamestnancov, oprávnených osôb, sprostredkovateľov, zodpovedných osôb, dotknutých 

osôb s archívom súhlasov, množstvo tlačových zostáv

ZOZNAMY A TLAČOVÉ ZOSTAVY

MANAŽMENT BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV
§ Komplexné riadenie incidentov s tlačovou zostavou ku každému incidentu a 

generovaním  hlásenia pre dozorný orgán

POSÚDENIE VPLYVU (DPIA) – ANALÝZA RIZÍK
§  Obsahuje jednak evidenčnú časť aktív, cez hrozby, zraniteľnosti, hodnotu rizika až               

po ochranné  opatrenia s generovaním výstupu

 smernice, kľúčový poriadok, poučenia oprávnených osôb ku konkrétnym účelom,  
§  Z údajov v softvéri sa generuje dokumentácia – záznam o spracovateľských činnostiach, 
BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA

 odpovede dotknutých osobám, informácie o likvidácii a i.

DOHĽAD NAD BEZPEČNÝM SPRACÚVANÍM U SPROSTREDKOVATEĽA
§  Sprostredkovateľskou licenciou viete vykonávať dohľad nad spracúvaním                           

u sprostredkovateľov

§  Jednoduché vyhľadávanie dát, indexovanie prístupu, multifunkčnosť použitia
MNOŽSTVO DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ

§  Podrobne spracovaný test proporcionality pri oprávnenom záujme špeciálne pre 

kamerové monitorovacie systémy

TEST PROPORCIONALITY

§  Obsahuje prístup k okruhom školení so skúškou a osvedčením pre absolventa pre 

jednotlivé  okruhy tém ochrany citlivých dát

eLearning



...   PREDSTAVUJEME NOVINKY PRE ROK 2020 

... (aj na základe výstupov z kontrol Úradu OOÚ v SK a ČR)

 IP sa publikuje v tlačenej forme na verejne dostupnom mieste vo vašej  
 organizácii a zároveň na webe v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (IP)
§ Proaktívna činnosť každej organizácie, ide o generovanie  podrobnej  IP          

a zároveň IP pre zamestnancov organizácie 

§ Evidencia žiadostí úspešných aj neúspešných uchádzačov o zamestnanie      

so správnym určením právneho základu a lehotou spracúvania – dôležité pre 

likvidáciu a odpoveď dotknutým osobám !

ZÁZNAMY K ŽIADOSTIAM DO ZAMESTNANIA

ZÁZNAMY O LIKVIDÁCII A ODPOVEDE DOTKNUTÝM OSOBÁM
§ Kompletná evidencia o likvidácii OÚ po uplynutí lehoty uchovávania a infor-

movanie dotknutých osôb o tejto likvidácii.  

KAMEROVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM                    

     od 29.1.2020
§ Podľa nového usmernenia EDPB platného 

 UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU OÚ
§ Softvér Vás upozorní na blížiaci sa termín likvidácie v pred termíne, neopo-

meniete žiadnu likvidáciu osobných údajov

PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ
§ Evidencia logického a fyzického prístupu zamestnancov k aktívam organizá-

cie vrátane kľúčového poriadku a prehľadu školení zamestnancov (budovanie 

bezpečnostného povedomia)



MODUL KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ - KBO
3 hlavné dôvody prečo riadiť kybernetickú bezpečnosť softvérom:

1.  Softvér kladie dôraz na ochranu základných služieb ZS a informačných systémov IS verejnej správy 

a organizácií pred hybridnými a kybernetickými hrozbami

2. Softvér prevádzkou detailizuje slabé miesta v zabezpečení automatizovaných systémov 

spracúvajúcich citlivé dáta, tým vytvára podmienky ich ochrany,  eliminuje dopadové kritériá na ZS a IS

3. Prevádzkou pomáha šetriť prostriedky v prípade budovania nových IS a to analýzou pripravovanej 

architektúry a navrhnutých ochranných opatrení, definuje teda zhotoviteľovi ešte v procese prípravy 

projektu konkrétne bezpečnostné požiadavky

FUNKCIONALITA MODULU KBO :

§ Komplexné riadenie procesov, vedenie evidencií a tlačových výstupov

§ Obsahuje namapované kolekcie ochranných opatrení ku konkrétnym hrozbám na 

definované skupiny aktív (ISO/IEC 27000, BSI Grunschutz) – analýza rizík

§ Automatizované riadenie rizík s návrhom ochranných opatrení

§ Komplexný incident manažment

§ Samostatné riadenie personálnej bezpečnosti a takisto riadenie tretích strán

§ Aplikácia je škálovateľná ako konzola pre manažéra KB, ale zároveň je pripravená na 

komplexné riadenie KB so zapojením všetkých vlastníkov aktív, rizík až po riadiace 

zložky (admin/klient)



VYBRANÉ UKÁŽKY Z APLIKÁCIE

Hlavná karta evidencie účelov a agend

Záznamy o likvidácii



VYBRANÉ UKÁŽKY Z APLIKÁCIE

Test proporcionality

Posúdenie vplyvu - DPIA



VYBRANÉ UKÁŽKY Z APLIKÁCIE

Analýza rizík KBO

Personálna bezpečnosť



Viac informácií o softvéri nájdete na našich web stránkach :
www.gdpr-software.eu

www.cybersecurity-software.eu
 info@gdpr-software.eu     0911 110 305Kontakt:  I

                             
GDPR software GO, Dataprotection & cybersecurity

Pomôcka pre zodpovedné osoby, 

štatutárov organizácií, persona-

listov, manažérov IB, pracovníkov 

IT.

Softvér vedie evidencie, zoznamy, 

generuje dokumenty, obsahuje 

vzory dokumentov, archivuje 

verzie, zaznamenáva logy.

Pravidelná aktualizácia a upgrade 

od autorov v súlade s platnou 

legislatívou. Dôležité upozorne-

nia.

Poradenstvo a podpora špecialis-

tov - audítorov IB. Individuálne 

riešenia. Služby na kľúč.

Technická a zákaznícka podpora. 

Zaškolenie k obslužnosti. Návody 

a používateľské príručky.

Nepretržitý  vývoj  aplikácie             

s dôrazom na bezpečnosť.  


