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Stabilní 

partner

Již 22 let jsme partnerem 

významných firem v oblastech 

bankovnictví, financí, 

telekomunikací a utilit. 

Expertní 

tým

Zaměstnáváme přes 400 IT 

odborníků a úzkostlivě dbáme 

na neustálý rozvoj svých 

kompetencí.

Soustředíme se 

na 6 oblastí

Usilujeme patřit mezi nejlepší 

na trhu v oblastech, kterým 

se věnujeme a kombinovat 

technologickou expertízu 

se znalostí podnikání 

našich klientů.

22
let

400
odborníků

6
kompetencí

Pomáháme svým klientům využívat informační

technologie k rozvoji podnikání a k rychlejšímu 

zavádění nových produktů a služeb.
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Soustředíme se na 6 oblastí. Neděláme 

všechno. Ale v tom, co děláme, usilujeme o to, 

být vždy mezi třemi nejlepšími na trhu.

INTEGRACE A ARCHITEKTURA

INFRASTRUKTURAA BEZPEČNOST

BUSINESS INTELLIGENCE

PORTÁLYA MOBILNÍ ŘEŠENÍ

BPMADOCUMENTMANAGEMENT

Finance Telco Automotive Utilities

ODBORNÉ KONZULTACE A 

SLUŽBY
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Aktuální stav:
Vysoká míra právní nejistoty

Rizika 

podnikání / 

Doba 

implementace
„Čerstvost“ 

právní úpravy

SHODA S 

REGULACÍ



1. Evidujte rozhodnutí týkající se práv osob

BALANČNÍ 

TEST

OPRÁVNĚNÉ 

ZÁJMY 

SPRÁVCE

PRÁVA 

SUBJEKTU



Zpracování lze pozastavit

Všechny údaje

jsou aktuální

2. Nenechte ujíždějící vlak zrychlovat

Minimalizují množinu 

zpracovávaných osobních 

údajů

Pracují pouze s 

relevantními

osobami

Osobní údaje využívají 

oprávněně

Data jsou smazána, pokud 

pomine účel

V SOULADU 

S 

REGULACÍ

NOVÉ AKTIVITY



3. Slaďte souhlasy s regulací

§

Zóna mezi ANO a NE

A/N

Co vše je souhlas?

NN

„Anonymní“ souhlasy

>>>

Text, proces, implementace

?
SOUHLAS 

NEJEN PRO 

MARKETING

„Člověk z ulice“

!

Ošetření NEsouhlasů



4. Udělejte datovou inventuru

Co jsou pro vás 

osobní údaje?

Která práva se k nim 

budou vztahovat?

Kde je zpracováváte?

Pro koho zpracováváte?

Kdo k nim má přístup?

Za jakým účelem 

zpracováváte?
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Děkuji za pozornost



5. Bonus: pro ty velké ještě jeden tip navíc

Rozhodněte se, v čem půjdete 

skupinovou cestou

Souhlas Zpracování žádosti Pověřenec

Registr osobních údajů


