Ve Zlíně, 7. prosince 2017
Vážení obchodní partneři,
25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení EU, které se zkráceně nazývá GDPR.
Je to nová evropská právní úprava ochrany osobních údajů, která zcela nahrazuje,
doplňuje a zpřísňuje současnou legislativu. Jedná se o nařízení, které je přímo závazné a
vynutitelné ve všech zemích Evropské unie. I když norma vstupuje v účinnost dnem
25. května 2018, s ohledem na její význam a s tím spojenou implementaci nových
interních procesů, je třeba začít s přípravou již nyní. Toto nařízení se vztahuje i na Vaši
společnost.
99 % firem, podnikatelů a živnostníků musí zavést nařízení EU o ochraně
osobních údajů GDPR. Vyvarujte se vysokých pokut. Číhají na vás ve výši až
20.000.000 euro!

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ NA SEMINÁŘI
Seminář vám poskytne odpovědi na 5 otázek:
1) Co vše GDPR obnáší a co musíte splňovat?
2) Kde vlastně začít a jak na analýzu stávajícího stavu?
3) Bude vám stačit vaše současné počítačové vybavení?
4) Na co si dát pozor v oblasti kybernetické bezpečnosti a jak musíte chránit svoje
data?
5) Jak to celé dát dohromady a uvést do provozu
Přijďte si poslechnout naše certifikované odborníky na problematiku ochrany
osobních údajů. Získejte nové poznatky a zkušenosti v diskusi s řečníky i se svými
kolegy z oboru.
Příklady z praxe:
GDPR se nás netýká, protože …
Mám jen 3 zaměstnance.
Týká! Stačí jediná pracovní smlouva, dohoda. A v ní osobní údaje pracovníka…
Mám jen malou databázi kontaktů na dodavatele a odběratele. Stačí jen, že ji máte. Je plná
osobních údajů...
„My teď ty obchodní e-maily, SMS posílat nebudeme. Jen si necháme údaje kvůli fakturaci a jsme
z toho venku“. Nejste! Údaje „skladujete“ a navíc je musíte zabezpečit, aby se k nim nikdo
nepovolaný nedostal. Při kontrole budete muset prokázat, jak to máte vyřešené.
„Tak upravíme ty souhlasy a lidi nám to podepíší. Pak přidáme antivirus a bude vymalováno“.
Nebude! Ochrana osobních údajů není jen o souhlasech a nezavedete ji za týden. Bude to trvat
několik měsíců.
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Naše společnost se věnuje této problematice již dlouhodobě, neboť samotná
norma byla schválena již v roce 2016. Proto již dnes máme pracovníky, kteří jsou
certifikovanými pověřeneci pro ochranu osobních údajů (DPO). Certifikaci pro nás
provedla francouzská certifikační agentura ITE AUDIT. Znamená to, že tito pracovníci
disponují zkušenostmi a znalostmi, které je opravňují k profesionálnímu vykonávání
funkce pověřence. Někteří z Vás tuto osobu budou muset mít povinně jmenovánu a tato
pak bude dohlížet na správnou implementaci GDPR a dodržování zásad ve Vaší
společnosti.
Přestože nařízení se týká prioritně ochrany osobních údajů a manipulace s nimi,
má dalekosáhlý dopad i na další činnosti společnosti, software nevyjímaje. Z těchto
důvodů, aby byl náš software připraven na dopady normy, budeme muset změnit některé
principy práce a osobními údaji. Toto je ale jen procesní část. Mnohem větší dopad na
Vás bude mít splnění bezpečnostních požadavků na uložení dat, kde tato data již budou
muset být ukládána na bezpečných úložištích, což jsou SQL servery. Z důvodů
kompatibility budeme používat pro ukládání MSSQL server 2017. Toto prostředí je
k dispozici i v té nejjednodušší edici Express, která je nabízena společností Microsoft
zdarma. Má však zásadní kapacitní a technická omezení. Proto bude vhodná jen pro
společnosti, které mají menší objem dat. Podrobnější informace Vám jistě poskytne Váš
správce IT. Proto musí být Váš server po technické stránce připraven a schopen
provozovat tyto systémy. Požadavky nařízení GDPR však jdou mnohem dále z hlediska
zabezpečení techniky, ale toto se netýká přímo aplikací.
Pro zvýšení kvality námi poskytovaných služeb spouštíme v roce 2018 Zákaznický
portál, kde registrovaným uživatelům bude přístupný systém pro dotazy a zadávání
požadavků na řešení servisních zásahů. Pro dosažení souladu s GDPR budeme také
nuceni provést změnu v užívání telefonických kontaktů pro řešení servisních zásahů.
Pro Vás, jako uživatele našich systémů však vyplývá mnoho dalších povinností
z hlediska bezpečnosti a manipulace s osobními údaji. Pro malé společnosti se proto
jako velmi výhodné řešení nabízí využití cloudových služeb a přístup k nim pomocí VPN.
Naše společnost Vám v tomto je schopna a ochotna významně pomoci. Naše dceřiná
společnost CD Cloud s.r.o. se zaměřuje právě na poskytování těchto služeb pro naše
zákazníky a nabízí vysokou úroveň zabezpečení i to i hardwarovými prostředky. Jistě, že
takovéto služby nejsou laciné, ale pokud se vezme v potaz, že pro společnost s pěti
počítači a jedním serverem se budou jednorázové náklady na zabezpečení IT
bezpečnosti, opírající se o normy ISO/IEC 27000, počítat řádově v desítkách tisíc.
V případě nevyhovujícího hardwarového či stavebního vybavení klidně i přes sto tisíc.
Pak je na ekonomickém zvážení, co je společnost výhodnější. Pro lokální instalace je pak
cloud to jediné rozumné řešení.
A to zdaleka nebude všechno. Proto doporučujeme problematice GDPR věnovat
včas patřičnou pozornost, neboť ignorovat toto nařízení se rozhodně nevyplatí.
Proto si Vás dovolujeme opětovně oslovit a pozvat na námi organizované
semináře, kde tuto problematiku přeneseme do konkrétních podmínek Vaší činnosti i
s ohledem na specifika značek, které zastupujete.
V případě Vašeho zájmu o semináře, nás kontaktujte na email obchod@teas.cz a
do předmětu napíšte „Seminář GDPR“. Více informací o seminářích najdete také na
našich www stránkách.
Ing. Libor Lapčík
jednatel TEAS s.r.o.
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