VSTUPNÝ GDPR AUDIT
Čo je vstupný GDPR audit?

Čo je výstupom auditu?

Rýchle zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov spracúvania osobných údajov

Výstupom auditu je auditná správa, ktorá obsahuje stručnú charakteristiku prostredia s ohľadom na

a porovnanie s požiadavkami GDPR (General Data Protection Regulation, Nariadenie Európskeho parlamentu

skutočnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR, detailný popis identifikovaných zistení, stanovisko

a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

súladu s GDPR, zdôvodnenie zistenia a odporučenie nápravných opatrení zameraných na odstránenie

údajov). Audit je vykonávaný podľa internej metodiky vyvinutej spoločnosťou ESET, spol. s.r.o.. Vstupný audit

zistených nedostatkov.

je predpokladom na vykonanie následného auditu GDPR, ktorého cieľom je detailné overenie presadzovania
požiadaviek GDPR v činnostiach prevádzkovateľa.

Čo je cieľ?

Popis služby
Vstupný GDPR audit je konzultačná služba, ktorá pozostáva zo zozbierania informácií, revízie evidencií o
zavedení GDPR a následnom rozhovore s kľúčovým zamestnancom spoločnosti, ktorý je zodpovedný za

Hlavnými prínosmi sú:

ochranu osobných údajov. Poskytuje zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov

•

vstupná analýza súčasného stavu ochrany osobných údajov,

spracúvania osobných údajov. Hodnotí pripravenosť na overenie detailného presadzovania požiadaviek GDPR v

•

overenie súladu dokumentácie procesov a postupov spracúvania osobných údajov s GDPR nariadením,

činnostiach prevádzkovateľa.

•

odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov súladu s GDPR.

•

udeľovanie súhlasu,

•

právo na prístup k údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a právo namietať,

•

záznam o spracovateľských činnostiach,

•

interné predpisy týkajúce sa informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov,

•

oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,

•

posúdenie vplyvu na ochranu údajov,

•

určenie zodpovednej osoby,

Spoločnostiam, ktoré chú mať odporučenie k tvorbe alebo prepracovaniu systému na ochranu

•

prenos údajov do tretích krajín,

osobných údajov podľa GDPR.

•

vynucovanie mlčanlivosti.

Komu je určený?
•

Je určený pre malé, stredne veľké a veľké spoločnosti, ktoré si chcú jednorázovo preveriť súlad s GDPR
nezávislým auditným pohľadom.

•

Prevádzkovateľom, ktorí chcú pravidelne preskúmavať technické a organizačné opatrenia prijaté v
súlade s GDPR.

•

Vstupný audit sa zameriava na posúdenie súladu s GDPR v nasledovných oblastiach:

Viac informácií
Web: www.eset.sk/services
E-mail: services@eset.sk

O ESET Services: Spoločnosť ESET, založená v roku 1992, je svetovým výrobcom bezpečnostného softvéru pre domácich i firemných zákazníkov. Rozširovanie portfólia služieb vyústilo v roku 2008 do akvizície Šetrnet, českej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v
oblasti IT a bezpečnosti. V roku 2009 bola vytvorená divízia ESET Services, ktorá poskytuje produkty manažovanej bezpečnosti a konzulting pre malých a stredných podnikateľov (SMB) a pre veľkých firemných (Enterprise) zákazníkov. Výhradné zameranie sa na služby
informačnej bezpečnosti sleduje poskytnutie maximálnej pridanej hodnoty v tejto oblasti. Zázemie ESET, globálne uznávaného dodávateľa bezpečnostných riešení a dôraz na odbornosť pracovníkov ESET Services je garantom kvality poskytovaných služieb.

www.eset.sk

