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Nabídka služeb oblasti GDPR

E-LEARNING

ÚVODNÍ AUDIT
NASTAVENÍ
SOULADU
PORADENSTVÍ
A DOHLED
DPO /
POVĚŘENEC

E - LEARNING
• E-learningový kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v
souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
• Samotný kurz je rozdělen do 11 kapitol, přičemž každou z těchto kapitol
shrnuje krátký test o několika otázkách. Na samý závěr je připraveno
shrnutí s praktickými radami, které Vám dají návod, jak zpracovávat osobní
údaje v souladu s GDPR.
• Celý kurz pak shrnuje závěrečný test. Po jeho úspěšném absolvování Vám
bude automaticky vygenerován certifikát.

ROZSAH ÚVODNÍHO AUDITU
• Úvodní audit odhaluje neshody s požadavky nařízení. Je podkladem pro
další kroky nastavení souladu GDPR.
• Součástí auditu jsou analýzy současného stavu, např.:

• Analýza zdrojů osobních údajů, právních titulů k jejich zpracování a způsobů jejich
dokumentace;
• Kategorizace typů osobních údajů, se kterými společnost pracuje;
• Kategorizace způsobů zpracování a zpracovatelských operací;
• Analýza životního cyklu dat;
• Analýza vnitřních předpisů se vztahem ke zpracovávání osobních údajů;
• Analýza organizačních a technických opatření sloužících k zabezpečení informačních
systémů;

• Výsledkem úvodního auditu je zpráva o plnění / neplnění povinností za
stávajícího stavu a způsobu zpracování osobních údajů ve smyslu legislativy
GDPR.

NASTAVENÍ SOULADU S GDPR
• Služba nastavení souladu obsahuje:
• Hloubkový audit jehož součástí je analýza rizik. Výstupem jsou doporučení
vedoucí k souladu s GDPR
• Proškolení odpovědných osob
• Návrh zavedení vhodných technických a organizačních opatření
• Zpracování dokumentace (směrnic, interních předpisů GDPR, text Souhlasu se
zpracováním OÚ, text smlouvy o zpracování OÚ) v souladu s GDPR
• V případě pověřence z řad interních zaměstnanců proškolení pro roli DPO

• Při nastavení souladu je důležitá spolupráce s odpovědnými osobami z
řad zaměstnanců, které budou odpovědné za implementaci
jednotlivých procesů do firemní praxe

PORADENSTVÍ A DOHLED
• Služba obsahuje:

• Hloubkový audit jehož součástí je analýza rizik a výstupem jsou doporučení vedoucí
k souladu s GDPR
• Proškolení odpovědných osob
• Návrh zavedení vhodných technických a organizačních opatření
• Udržování nastavené dokumentace (směrnic, interních předpisů) v souladu s GDPR
• Závěrečný audit prokazující správné zavedení systému řízení ochrany osobních údajů
• Pravidelný audit a poradenství
• Konzultace při změnách zpracování osobních údajů (kamerový systém, technická
opatření)
• Součinnost při incidentech a kontrolách
• Informace o změnách legislativy či novinkách v oblasti ochrany osobních údajů

• Služba předpokládá úzkou spolupráci s odpovědnými osobami

POVĚŘENEC / DPO
• Zastoupení a výkon role DPO dle pokynů nařízení
• Zajištění plnění role nezávislým způsobem
• Dosažitelnost pro dotčené subjekty údajů
• Monitorování souladu zpracování osobních údajů
• Provádění interních auditů
• Řízení agendy interní ochrany dat
• Komunikace s odpovědnými úřady
• Zastupování při kontrolách

CENA
Ke každému obchodnímu partnerovi vždy přistupujeme individuálně. Pro
stanovení ceny je důležitá mj. informace o druhu a objemu spravovaných
dat.
Proto preferujeme osobní setkání s klientem. Při tomto setkání se
seznámíme s aktuálním stavem ochrany osobních údajů. Následně
vypracujeme skutečně individuální a cenově přijatelnou nabídku.
Cenovou nabídku vám můžeme připravit jako balíček služeb (tj. od auditu
až po služby DPO) nebo jednotlivě pro vybraný okruh námi nabízených
činností.

Náš tým
• Náš tým tvoří specialisté
na danou problematiku,
kteří spolupracují tak,
aby zajistili maximální
efektivitu a podporu pro
klienta.

• Nabízíme vyvážené
zastoupení oblastí
právní, procesní i
technické.
• Klientovi přinášíme
jistotu, že všechny fáze
nastavení souladu s
GDPR budou řízeny
odborníky na konkrétní
danou problematiku.

Stanislav
Sádovský
Odborný konzultant,
Mezinárodně certifikovaný
DPO.
Zaměřený na (i) analýzu (audit)
a tvorbu interních i smluvních
dokumentů v oblasti nakládání s
osobními údaji, (ii) řízení rizik ve
vazbě na bezpečnost informací,
(iii) lektorskou činnost (12 let
praxe v pozici odborného
asistenta na UK)..

Jana Strnadová

Petr Jenček

Strategický konzultant,
Procesní specialista.

IT/IS projektový manažer a
konzultant.

Zaměřená na systémy řízení
firem převážně v oblasti HR a
ochrany osobních údajů.
Implementuje systémy řízení,
koordinuje jednotlivé činnosti a
zajišťuje součinnost s interními
zdroji.

Zaměřený na IS v HR. Zavádí,
podporuje a provozuje IS
Bláhovec.cz v několika
agenturách práce, rozvíjí jeho
funkcionalitu a stará se o
integraci s ostatními
informačními systémy a weby.
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