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Rozvoj systému 

sociálních služeb 

Zbyněk Malý 



GDPR je 

Nařízení EU o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto 

údajů  

Jinak řečeno: 
 

Nikdy nekončící příběh 
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PRINCIPY A FÁZE OCHRANY OSOBNÍCH ŮDAJŮ 

PREVENCE 

DETEKCE 

REAKCE 

PREDIKCE 

PREDIKCE PREVENCE 

DETEKCE REAKCE 

• Posuzovat  

(citlivost, kontext, rizika) 

• Chránit  

(zajistit neustálou ochranu) 

• Odhalovat  

(detekovat odchylky a porušení) 

• Hlásit 

(analyzovat a ohlásit) 

 



Otázky pro GDPR 

• Znáte všechna svá data? 

• Víte, kde všude jsou? 

• Víte, proč je zpracováváte? 

• Víte, kdo a co s nimi dělá? 

• Znáte všechna rizika? 

• Umíte je vyřešit? 

 

• Datová inventura 

• Mapování dat a procesů 

• Hodnocení a řízení rizik 

• IT Security nástroje 

• Incident management 
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GDPR – FÁZE PROJEKTU: ANALÝZA 01 

Analýza stavu, souladu a nedostatků 

Umíte přesně identifikovat všechna osobní data, která zpracováváte? 

Můžete s jistotou uvést, jak a proč zpracováváte uvedená data? 

Můžete s jistotou uvést, kde ukládáte tato osobní data a kdo k nim přistupuje? 



Analýza stavu, souladu a nedostatků 
Inventura dat 

- Jaká data vlastně zpracováváme? 

- Kde jsou uložena? 

- Co s nimi děláme? (uživatelé, procesy, toky dat) 

Procesní inventura 

- Podle jakých pravidel je zpracováváme? 

Byznysová analýza 

- Byznys důvody zpracování?  

- (vlastník, přínosy, rizika, …) 

Gap analýza (stav souladu) 

- Souhlasy, smlouvy, účelnost, přiměřenost, 

uživatelé, procesy, rizika … 

Návrh opatření (roadmapa) 

- Seznam opatření, harmonogram, priority 

GDPR – FÁZE PROJEKTU: ANALÝZA 



GDPR – FÁZE PROJEKTU 

Implementace Procesní a smluvní opatření: 

- Zrušit sběr/zpracování, 

- Získat souhlasy, 

- Změnit procesy, směrnice, 

- Upravit smlouvy (zavést nové). 

Technická a organizační opatření, vč. např.: 

- šifrování a/nebo pseudonymizace dat,  

- zálohování 

- školení, analýzy rizik, testy, … 

- kontrola pomocí DLP,  

- řízení přístupu,  

- monitoring a detekce incidentů 

USERS DATA APPS 

Perimeter Data Center Endpoint  

Security Intelligence 

High Availability 

Physical Security 

PREDIKCE PREVENCE 

DETEKCE REAKCE 

PROCESSES 

TECHNOLOGIES PEOPLE 

ADAPTIVE SECURITY ARCHITECTURE 



Řízení rizik 

 

Článek 24 

 

- S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede 

správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že 

zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle 

potřeby revidována a aktualizována  



INCIDENT MANAGEMENT Incident Management 
 



INCIDENT MANAGEMENT & GDPR 

 

Ohlašování případů porušení zabezpečení 

1.Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, 

kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu příslušnému podle článku 55 

3.Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat:  

a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu 

dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;  

b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší 

informace;  

c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;  

d) popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně 

případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. 

5.Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají 

daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato dokumentace musí dozorovému úřadu umožnit ověření souladu s 

tímto článkem. 
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DETEKCE 

INCIDENTU 
 

ÚTOK 
 

OHLÁŠENÍ 

INCIDENTU 
 

72 HOD ??? 

KATEGORIZACE 

DETEKCE 

ZASTAVENÍ 

KOMUNIKACE 

OBNOVA 

PONAUČENÍ 

ÚŘAD 

SUBJEKTY 

IR PLAN 

INTERNĚ 

ANALÝZA ANALÝZA 

EXTERNĚ 



INCIDENT RESPONSE PLAN 

 



INCIDENT MANAGEMENT & GDPR 

 
• Procesy, směrnice: 

• Incident Response Plan, DR Plán 

• Směrnice pro klasifikaci dat (aktiv) 

• Analýza rizik (DPIA) 

• Směrnice pro detekci a zvládání událostí a incidentů 

• Lidé 

• DPO 

• SOC 

• Ostatní (uživatelé, gestoři, spolupracovníci) 

• Technologie 

PROCESSES 

TECHNOLOGIES PEOPLE 

IR PLAN 

DPIA 

KLASIFIKACE 

INCIDENT 
MNGMT 

SIEM 

DETEKCE 

FORENSICS 

LOG MNGMT 

INCIDENT 

MNGMT 
RISK 

MNGMT 

DPO 
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