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IBM aktivity v oblasti GDPR.

 IBM participovala na vyjednáváních GDPR v rámci EU a snažila se zmírnit jeho

požadavky

 Aktivní účast na vyjednávání dopadů nařízení na český trh

–Člen expertní skupiny na ochranu osobních údajů při Úřadu vlády

–Aktivní člen SPD a jeho pracovních skupin

–Semináře s ÚOOÚ pro společnosti napříč celým trhem

 Zkušenosti a aktuální informace

2



© 2013 IBM Corporation3

Logické členění požadavků GDPR
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IBM GDPR řešení bezpečnosti
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Bezpečnostní

monitoring

Prevence a 

management data 

breaches

Forenzní analýza

Management 

zranitelností a 

rizik

Autorizace a 

autentizace

QRadar SIEM, 

Resilient

Guardium, BigFix, 

Maas360

QRadar Incident 

Forensics

QRadar VM, QRadar 

RM

Identity Governance 

and Intelligence, 

Access Manager

Udržení důvěrnosti, 

dostupnosti a integrity 

dat, ohlašovací 

povinnost

Zabezpečení úniku dat, 

minimalizace rizika 

data breach

Ohlašovací povinnost 

vůči subjektům údajů 

Snížení rizika vzniku 

incident v preventivní 

fázi

Povinnost autentizace 

subjektu, snížení rizika 

díky autorizacím

Klíčové oblasti

bezpečnosti

Povinnosti 

vyplývající z 

GDPR

IBM řešení
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IBM GDPR řešení pro práci s daty
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Plnění požadavků

a) právo na informaci

- schopnost odpovědět na otázku "K jakému účelu data 

využíváte?" a z pohledu kontroly "Jakým způsobem s daty

nakládáte?"

- zavedení katalogu dat, pomoc s tvorbou obsahu a procesů, 

které zajistí jeho aktuálnost

(IBM Governance Catalog)

b) právo na výmaz

- schopnost provést danou akci, neohrozit běh organizace a 

respektovat jiná nařízení (nadřazená legislativa aj.)

- nastavení mechanismu výmazu např. redakce dokumentů či

mazání prostřednictvím ETL

(IBM DataCap a DataStage)

c) právo na přenositelnost

- schopnost exportovat set dat o subjektu údajů a poskytnout je

ve vhodném formátu

- nastavení ETL procesu a integrace do zákaznického portálu

(IBM DataStage)

.. vybraná oblast: právo na informaci, výmaz, přenositelnost

Předpoklad (min. společný)

 schopnost odpovědět na otázku "Jaká data o mě máte?"

 klasifikace a nalezení osobních údajů v organizaci (bez ohledu na to 

zda jde o strukturovaná či nestrukturovaná data a kde se nacházejí)

(IBM Watson Explorer & Information Analyzer)
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IBM GDPR řešení pro práci s daty
.. vybrané komponenty komplexního řešení
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IBM GDPR řešení pro práci s daty
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.. vybraná oblast: encyklopedie prostředí
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IBM GDPR řešení pro práci s daty
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.. vybraná oblast: encyklopedie prostředí
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IBM GDPR řešení pro práci s daty
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.. vybraná oblast: nalezení osobních údajů v různých datových zdrojích
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IBM GDPR řešení pro práci s daty
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.. vybraná oblast: možnost vizualizací např. ve fázi ověření dat určených k výmazu
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Co můžeme nabídnout?

 Konzultace a služby

–Readiness Assessmet

–Bezpečnostní audity

–Discovery a analýza dat

–Roadmapa a časový rozvrh implementace požadavků

–A další…

 Ucelené portfolio SW produktů, které pomohou řešit nové povinnosti

–Zajištění bezpečnosti – od bezpečnostního monitoring až po aktivní ochranu

dat

–Analytické nástroje – řešení všech povinností týkajících se nakládání s daty

 Zkušenosti a expertní tým IBM

–Tým, který se kolem nařízení pohybuje dlouhou dobu

–Zkušenost s interní implementací
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Je nutné začít jednat

• 25.5.2018 přichází GDPR v 

účinnost

• Implementace potřebných opatření

může zabrat měsíce

• Riziko vysokých sankcí


