
DETAILNÍ ROZBOR PROBLEMATIKY GDPR A SPOJENÝCH RIZIK V SUBJEKTU

Pro efektivní a účinné řízení bezpečnosti a rizik je na začátku nezbytné provést
detailní rozbor subjektu na potencionální rizika. Problematika GDPR a rizika z ní
plynoucí spadají jednoznačně do této oblasti a jako takové si zaslouží významné
pozornosti. Produkt ROZBOR GDPR představuje službu, v rámci které globálně
přes celý subjekt bude proveden detailní rozbor na rizika plynoucí přímo či
nepřímo z GDPR. Realizace služby bude vyžadovat součinnost a detailní
informace ze strany dotčeného subjektu.
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SEZNAM KLÍČOVÝCH FÁZÍ

 Úvodní konzultace se zástupci subjektu
 Sběr informací
 Zpracování získaných informací
 Konzultace s klíčovými osobami subjektu
 Rozbor získaných informací
 Rozbor souhlasů
 Konzultace - průběžné výsledky a požadavky
 Zapracování a vyhodnocovací fáze
 Vytvoření seznamu rizik
 Vytvoření závěrečné zprávy
 Prezentace výsledků a workshop

Služba je postavena na provedení rozboru
subjektu, tj. jeho core a follow-up businessu,
prostředí, procesů, legislativy, zdrojů a
především informací, které využívá ke svým
činnostem. Tyto informace budou postupně
získávány tak jak bude sběr dat probíhat.

Služba zajistí systematický rozbor jednotlivých
oblastí a to směrem odspodu nahoru. Díky
tomu bude zajištěno, že žádná část, kde
dochází ke zpracování nebo jen průchodu OÚ,
nebude opomenuta.

ZÁKLADNÍ OBLASTI INFORMACÍ

 Typy a formy zpracovávaných dat s ohledem na OÚ
 Core a follow-up procesy spojené s operacemi s OÚ
 Legislativa core a follow-up business vzhledem k OÚ
 Typy a údaje o ICT - řešení i NON-ICT řešení
 Typy a samotné souhlasy s užíváním OÚ
 Typy, role a práva subjektů pracující s OÚ subjektu
 Smluvní dokumentace s vazbou na OÚ
 Interní legislativa s ovlivňující na OÚ
 Seznam subjektů podílející se zpracování OÚ

Pro realizaci činnosti rozboru, detailního vyhodnocení, vytvoření seznamu rizik a dalších s tím
spojených činností budou k dispozici naši odborníci pro oblasti: IT, PROCESŮ, BEZPEČNOSTI,
BUSINESSU a PRÁVA. Tento tým na začátku připraví šablony pro sběr informací, dále bude dohlížet a
metodicky pomáhat při získávání informací, které bude plně v gesci týmu na straně subjektu. Kvalita
výstupů a doba realizace služby je přímo závislá na komplexnosti a úplnosti informací v čase, které
subjekt pro samotnou realizaci rozboru poskytne. Důležitým aspektem ovlivňující výše uvedenou
kvalitu a dobu realizace je i zapojení partnerů a poskytovatelů služeb, technologií nebo prostředí, kteří
jsou ve zpracování OÚ primárně či jen okrajově účastni.
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ZÁKLADNÍ ZDROJE SOULADU

 Know-how poskytovatele služby
➢ Bezpečnost
➢ IT
➢ Právo
➢ Legislativa
➢ Procesy

 Legislativa EU
➢ GDPR
➢ apod.

 Legislativa ČR
➢ s ohledem na tuto službu
➢ s ohledem na činnost subjektu a tuto službu

 Best practicies
➢ IT
➢ Bezpečnost

Po realizaci rozboru, stanovení rizik, úvodní
kontroly souladu, neinvazivním způsobem,
proběhne konzultace se zástupci subjektu o
stavu průběžných výsledků a o
skutečnostech, které mohou ovlivnit výstupy
z dané činnosti. Zde může být subjekt
vyzván k objasnění nejasných částí, nebo
vyzván k dodání dodatečných informací, tak
aby mohlo dojít k finálnímu zpracování a k
realizaci vyhodnocovací fáze.
Zapracování informací a vyhodnocovací fáze
má za cíl veškeré získané údaje zpracovat a
na jejich základě vytvořit materiály:
 Seznam rizik
 Závěrečnou zprávu.

Jakmile budou informace sesbírány, budou podrobeny detailnímu rozboru odborníky na jednotlivé
oblasti. Dané informace projdou kontrolu validity, během ní mohou být případně vyžádány dodatečné
informace a to buď od subjektu samotného nebo od pověřených partnerů subjektu. Tyto informace
budou zařazeny do sebe navazujících kategorií ve vícedimenzionální datové kostce. V rámci datové
kostky a jednotlivých vzájemných vazeb budou vybrány položky s výskytem potencionálních rizik. Ve
druhé části budou jednotlivé informace a skutečnosti podrobeny úvodní kontrole souladu se ZDROJI
SOULADU, pro informaci jsou některé z nich uvedeny v tabulce. Souběžně s těmito činnostmi
proběhne i rozbor získaných souhlasů se zpracování OÚ.
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CENA ZA SLUŽBU

12-16 000,- Kč/MD bez DPH

www.GDPRmaster.cz

www.jobman.cz

Finální materiály vytvořené na
základě subjektem poskytnutých
informací, které byly zpracovány a
vyhodnoceny odborníky realizujícími
danou službu, budou popisovat stav
v jakém se subjekt z hlediska rizik
plynoucích přímo či nepřímo z GDPR
nachází.
Tento stav může být značně ovlivněn
kvalitou a úplností poskytnutých
informací od subjektu a jeho
součinností při zpracování.
Materiály a z nich plynoucí závěry
budou poplatny době, kdy došlo k
jejich vytvoření.
S ohledem na skutečnost, že každým
dnem přibývají nová a nová rizika, je
nutné mít na paměti, že otázka
ošetření rizik je nikdy nekončící
činností.
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PARAMETRY ÚSPĚCHU

 Podpora TOP managementu subjektu
 Řádná součinnost ze strany subjektu
 Kvalitní odborné zdroje na straně subjektu
 Dostupnost potřebných informací

NA ZÁKLADĚ REALIZOVANÉ SLUŽBY, BUDE ZNÁM STAV RIZIK SUBJEKTU. SUBJEKT BY MĚL
PŘIJMOUT TAKOVÁ OPATŘENÍ, KTERÉ BUDOU TATO RIZIKA ELIMINOVAT ČI ALESPOŇ
MÍRNIT.

JAKÝMI ZPŮSOBY LZE TATO RIZIKA ELIMINOVAT?

VYUŽITÍM NAŠÍ DALŠÍ SLUŽBY

NÁVRH MODELŮ ŘEŠENÍ GDPR

http://www.gdpr.cz/
http://www.jobman.cz/

