
Příprava informačních systémů na 
GDPR

aneb co je potřeba stihnout do 25. 5. 2018 a co 
naopak chvíli počká

Triada, spol. s r.o.



Informační 
systém 
obce

Velké množství osobních 
údajů na jednom místě=

POMOCNÍK

RIZIKO
a zároveň



Informační systém je POMOCNÍK

• Umožňuje chránit osobní údaje
– Řízení přístupu k osobním údajům
– Evidence zákonných důvodů zpracování
– Evidence doby zpracování a hromadný výmaz

• Poskytuje přehled o zpracování osobních údajů
– Evidence přístupů k osobním údajům
– Výkon práv subjektů údajů

Informační systém pomůže 
s plněním požadavků GDPR



Informační systém je RIZIKO

• Neoprávněný přístup k osobním údajům
– Vyhledávání a nahlížení
– Hromadná kopie
– Změna

• Zničení osobních údajů
– Živel
– Krádež
– Chyba techniky nebo obsluhy

Seznam rizik by měl vyplynout 
z analýzy shody s GDPR



Provést základní zabezpečení IS

• Nastavit správně uživatele IS
– Odstranit „mrtvé duše“
– Ověřit, že všichni mají heslo (nenapsané na monitoru)
– Nastavit správně přístupová práva

• Vynutit zamykání počítačů při nečinnosti
• Přenosné počítače

– Šifrování, zabezpečení
• Fyzická bezpečnost (zamykání kanceláří)

– Aby se počítače nedaly jednoduše odnést
• Zálohování

Do 25. 5. 2018



Výkon práv subjektů údajů

• Evidence žádostí
– Dočasně lze i ručně nebo v excelu

• Vyhledání osobních údajů
– Kde všude hledat
– Sestavení odpovědi
– Kolik času to zabere

• Výmaz osobních údajů
– Provádí se podle skartační lhůty
– Výmaz osobních údajů jednotlivce nebude častý

Do 25. 5. 2018



Snižování rizik souvisejících s IS

• Pro přístup k osobním údajům je nutné oprávnění
• Protokolování operací s osobními údaji
• Evidence skartačních lhůt a hromadné provedení 

výmazu
• Detekce pokusů o neoprávněný přístup k 

osobním údajům
• Zajištění zálohování
• Zajištění kyberbezpečnosti

Dlouhodobě po 25. 5. 2018



Přípravy vrcholí

Termíny a místa konání
Brno 24. 4. 2018

Praha 25. 4. 2018

Nabízíme semináře vytvořené
přímo pro veřejnou správu

GDPR – měsíc do startu

V průběhu DMO 
zvýhodněná 

cena



Děkuji za pozornost

Další informace na stánku firmy Triada v přísálí.


