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GDPR - ochrana osobních údajů

Poskytujeme outsourcing role pověřence DPO
Pro dosažení souladu s nařízením GDPR nabízíme systematické řešení bezpečnosti 

a ochrany osobních údajů včetně funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Využijte naši odbornost a zkušenosti.

➝  ObchOdní a servisní partner

➝  autOr & distributOr systému

Mějte osobní data svých zákazníků 

i zaměstnanců v souladu s GDPR



Co je GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, které zavádí pevný a soudržnější rámec 
pro ochranu osobních údajů. Má za cíl významným 
způsobem přispět k nastolení důvěry a ochraně 
fyzických osob v rámci fungování a rozvoje digitální 
ekonomiky na celém vnitřním trhu Unie. Nařízení tak
stanoví vyváženost a rovnováhu mezi zájmy správců 
a zpracovatelů a právem fyzických osob na své 
soukromí.

Co jSoU oSoBNÍ ÚDAje
Veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo 
či nepřímo identifi kovat, například jméno, adresa, 
telefon, e-mail, IP adresa, pracovní zařazení, pozice, 
ale také obrazové a zvukové záznamy, lokační údaje, 
cookies nebo jiné specifi cké charakteristiky. Ochrana
osobních údajů se vztahuje také na šifrovaná
data, protože někdo zná šifrovací klíč.

PověřeNeC
Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává 
nezávislý monitoring souladu s nařízením GDPR. 
Pověřenec musí být jmenován na základě svých 
profesních kvalit, zejména odborných znalostí práva
a praxe v oblasti ochrany údajů. Může být 
pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může 
úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.

Proč si vybrat naši společnost
Specializujeme se na vývoj a dodávky informačních 
systémů více jak 27 let a umíme nabídnout komplexní 
řešení našich služeb odpovídající přesně potřebám 
našich zákazníků. 

Informační systém SQL ekonom
Vyvíjíme a dodáváme komplexní informační systém 
SQL ekonom pro všechny typy společností – 
hospodářské, příspěvkové i pro veřejnou správu. 
Na programu pracuje neustále tým odborníků, 
kteří přizpůsobují celý systém novým požadavkům 
zákazníků a změnám v platné legislativě.

veMA HR partner
Jsme servisním a obchodním partnerem společnosti 
VEMA a.s. pro komplexní systém řízení lidských 
zdrojů Vema HR.

Nabízíme detailní analýzu současného 
stavu zpracování osobních údajů ve vaší 
organizaci včetně identifikace operací, 
které podléhají GDPR.
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Máme řešení
i pro Vaši společnost.

Nařízení o ochraně osobních údajů
GDPR – GeNeRAL DAtA PRoteCtIoN ReGULAtIoN

■ Datový audit evidence osobních údajů a způsobů zpracování

■ Návrh a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR

■ Plán realizace a řízení implementace nápravných opatření

■ Školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji

■ Podpora při zavedení organizačních pravidel

Zajistíme výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů

Garantujeme profesní odbornost, zkušenosti a individuální přístup.

■ Poradenství správcům a zpracovatelům o jejich povinnostech

■ Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

■ Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy

■ Odborná školení zaměstnanců zapojených do procesu 
zpracování

■ Komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací

■ Kontaktní místo pro subjekty osobních údajů


