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Ochrana dat a GDPR

GDPR STRUČNĚ
• Vrátit osobní údaje (OÚ) těm, kterým patří!

III

§ Účinné od 25. 5. 2018 (platné od 24. 5. 2016)
§ Přímo závazné × cca 50 oblastí pro národní úpravu
§ Derogace dosavadní právní úpravy
(směrnice č. 95/46/ES – DPD)
§ Další posilování a precizace práv subjektů OÚ
§ Podstatně náročnější administrace zpracování OÚ pro
většinu osob
a institucí (správci, zpracovatelé)
§ Vysoké pokuty
§ Až 2 % celosvětového ročního obratu anebo 10 mil. €
§ Až 4 % celosvětového ročního obratu anebo 20 mil. €
(při zvlášť závažném porušení povinností)
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Legislativní rámec gdpr
§ Regulátoři
§ European Data Protection Board (EDPB) à náhrada WP 29

I

§ Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
§ Zákon o zpracování osobních údajů a změnový zákon
§ Přímá závaznost a aplikační přednost GDPR před ZZOÚ à
§ Adaptace GDPR a zčásti implementace směrnici č. 2016/680
§

Zpracování OÚ dle GDPR

§

Zpracování OÚ v trestněprávních věcech

§

Zpracování OÚ při zajišťování obrany a bezpečnosti

§

Postavení a pravomoc ÚOOÚ

§ Doprovodný změnový zákon
§

Navazuje na návrh ZZOÚ a implementuje směrnice č. 2016/680 a č.
2016/681

§

Novelizace 19 zákonů

§ Plánovaná účinnost k 25. 5. 2018
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Věcná a místní působnost GDPR
§

Všechny formy zpracování
§ Zcela/částečně automatizované
§

§
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Manuální, jsou-li anebo mají-li OÚ být součástí evidence

Veškeré zpracování OÚ na území EU/EHP, občanů EU a pohyby OÚ v rámci
EU/EHP, když:
§ Správce / zpracovatel OÚ sídlí v zemích EU
§

§
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Správce / zpracovatel OÚ nesídlí v zemích EU, ale zpracovává data
občanů EU za účelem nabídky zboží, služeb anebo za účelem
monitoringu jejich chování na území EU

Výluky působnosti GDPR
§ Osoby bez ochrany + Právnické osoby × ochrana OÚ zaměstnanců
§

Zpracování OÚ v oblasti ochrany zákonnosti a bezpečnosti

§

Anonymní a anonymizované údaje, (neidentifikující) údaje pro statistické
a výzkumné účely
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Osobní údaje podle GDPR
§

Čl. 4 a 9 GDPR

§

Osobní údaje × Identifikátory
§ „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě“
§ „jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor anebo jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

§

Zvláštní kategorie osobních údajů
§ Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé z hlediska základních
práv a svobod fyzických osob
§ Rasový či etnický původ
§ Genetické údaje
§ Biometrické údaje (za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby)
§ Údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci
§ Politické názory, náboženské vyznání, filozofické přesvědčení
§ Členství v odborech
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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OÚ dle GDPR
§ Čl. 5 GDPR
§ Možnost omezení aplikace zásad a práv subjektů OÚ za účelem
výslovného veřejného zájmu ß čl. 23 GDPR

II

§ Zásada zákonnosti zpracování
§ Zpracování OÚ výlučně zákonným způsobem a ze zákonných důvodů
§ Čl. 6 GPDR Zákonnost zpracování + Čl. 7 GDPR Podmínky udělení
souhlasu
§ Čl. 9 GDPR Zpracování zvláštních kategorií OÚ
§ Zásada korektnosti a transparentnosti zpracování
§ Zpracování OÚ korektně
§ Zpracování OÚ transparentním způsobem
§ Čl. 12 – 14 GDPR
§
§
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Požadavek transparentnosti
Informační povinnosti při získání OÚ od/bez subjektů
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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OÚ dle GDPR
§ Zásada účelového omezení shromažďování osobních údajů
§ Určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely
I
§ Zpracování pouze způsoby, které jsou slučitelné s účelem
§ Zpracování pro účely archivace, vědeckého výzkumu či statistické
účely
§ Další zpracování (čl. 5 GDPR)
§ Zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů
§ OÚ přiměřené a v relevantním rozsahu
§ OÚ jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu
§ Zásada přesnosti osobních údajů
§ Přesné OÚ
§ V případě potřeby aktualizované
§ Veškerá rozumná opatření k vymazání / opravě nepřesných OÚ
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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OÚ dle GDPR
§ Zásada omezeného uložení osobních údajů
§ Ve formě umožňující identifikaci subjektu OÚ jen na dobu nezbytně
nutnou pro dané účely zpracování
§ Na delší dobu pro účely archivace ve veřejném zájmu, výzkumu a
statistické účely (čl. 89 GDPR)
§ Zásada integrity a důvěrnosti zpracování
§ Požadavek náležitého zabezpečení OÚ
§ Ochrana pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření
§
§
§

Neoprávněné a protiprávní zpracování
Náhodná ztráta
Zničení a poškození

§ Čl. 32 GDPR
§ Zásada odpovědnosti
§ Povinnost správce dodržet všechny povinnosti vyplývající ze zásad
§ Povinnost správce dodržení shody prokázat
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Právní tituly zpracování OÚ
§ Čl. 6 GDPR
§ Průmět zásady zákonnosti
§ Správce musí mít pro zpracování aspoň jeden právní titul à časté
souběhy
§ Další zpracování
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§ Splnění smlouvy
§ Splnění právní povinnosti
§ Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů anebo jiné fyzické osoby
§ Úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci správcem
§ Oprávněné zájmy příslušného správce anebo třetí strany
§ Souhlas subjektu údajů
§ Vždy zákonné zpracování?
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Spolehlivost informace je dána třemi jejími atributy…

Confidentiality (Důvěrnost):

Integrity (Celistvost)

• míra omezení přístupu k
informacím pouze pro osoby,
nebo skupiny osob, které jsou
oprávněny k přístupu k
příslušným informacím

• míra bezchybnosti a
informace
• Charakteristikami integrity
jsou:
• Úplnost informace
• Správnost informace

• Privacy (ochrana soukromí):
• ochrana před nežádanou
publicitou, veřejnou
kontrolou, sledováním
anebo neoprávněným
zveřejněním osobních
údajů
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AVAILABILITY
Availability (Dostupnost)
• míra dostupnosti informace pro uživatele a systém ve chvíli,
kdy je informace potřebná a požadovaná

General Data Protection Regulation
Platnost

Implementace

Rozpočet

Účinnost

25.5.2016

11.2017-05.2018

07-09 2017

• Povinnosti plynoucí z Nařízení
̶ analyzovat dopady na současné zpracování údajů
̶ stanovit postupy pro jejich realizaci
̶ docílit souladu v roce 2018
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25.5.2018

Data controller
Správce

Příjemci

Data processor
(Zpracovatel)
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Subjekt údajů
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Práva pro subjekty údajů
• Právo na informace a přístup k osobním údajům
• Právo na omezení zpracování
• Právo na zapomenutí (t. j. úplný výmaz osobních údajů)
• Právo vznést námitku a právo na opravu nepřesných o.ú., které se subjektu údajů týkají
• Mění se podmínky vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, který musí být:
̶ dotknutou osobou jasně a jednoznačně potvrzený
̶ odvolatelný
• Právo přenášet údaje k jinému poskytovateli služeb v standardním elektronickém
formátu
• Právo dotknuté osoby dozvědět se o porušení práva na ochranu osobních údajů
• Nové specifické politiky ochrany osobních údajů - například ochrana
osobních údajů dětí
• Omezení profilování - Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování
• Posílení práv orgánu dozoru
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Odpovědnosti pro správce (1/2)
• Odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů prováděné správcem nebo
jeho jménem
• Povinnost doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízením
• Přímá odpovědnost správce (změna důkazného břemena)
• Výrazné zvýšení horných hraníc pokut (až 4 % z celkového celosvětového ročného
obratu společnosti za předcházející účetní rok, resp. do 20 milionů EUR)
• Povinné zohlednění různě pravděpodobných a různě závažných rizik pro práva a
svobody fyzických osob (risk-based přístup)
• Povinné posuzování dopadu na ochranu údajů (tzv. Data Protection Impact
Assessment)
• Povinnost některých správců vyjmenovat Pověřence pro ochranu
osobních údajů (tzv. Data Protection Officer-a)
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Odpovědnosti pro správce (2/2)
• Povinnost přijmout vhodná a účinná vhodná technická a organizační opatření k
ochraně údajů
• Povinnost doložit, že:
̶ opatření jsou aplikována v souladu s Nařízením
̶ opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována
• Povinná záměrná ochrana údajů již ve fázi návrhu (tzv. „Privacy by Design“)
• Povinné standardní nastavení ochrany údajů (tzv. „Privacy By Default“)
• Povinné ohlašování případů narušení bezpečnosti (notifikační povinnost)
• Nové pravidla přeshraničního přenosu osobních údajů
• Dodržování schválených Kodexů chování (Code of Conduct)
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Podrobnosti nových zásad při
ochraně údajů

CO JSOU „vhodná technická a organizační opatření“…?
• Ochranná (bezpečnostní) opatření:
̶ Jsou praktiky, procedury a mechanismy, které mohou pomoci chránit před nějakou hrozbou,
snížit zranitelnost, omezit vliv nechtěné události, odhalit nechtěnou událost a umožnit zotavení
nebo odškodnění.
̶ Jejich přijetím je:
• neoprávněným osobám znemožněn nedovolený přístup k osobním údajům, manipulace s
technickými zařízeními určenými pro zpracování osobních údajů a manipulace s nosiči osobních
údajů
• oprávněným osobám zajištěn přístup k osobním údajům v rozsahu nezbytném pro plnění jejich
povinností
̶ Generické dělení opatření:
• Technická – opatření na snížení bezpečnostních rizik pomocí prostředků fyzické a technologické
povahy
• Organizační - opatření na snížení bezpečnostních rizik pomocí změn procesů a úpravou
dokumentace
̶ Dosažení efektivní bezpečnosti obvykle vyžaduje kombinaci různých opatření
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Životní cyklus bezpečnosti informací
• Bezpečnost je proces iterativní,
s vlastním životním cyklem

Analýza
bezpečnostních rizik

• Relevantní rozhodnutí o vhodných
opatřeních není možné bez zohlednění:
̶ povahy, rozsahu, kontextu a účelu
zpracování
̶ různě pravděpodobných a různě
závažných rizik pro práva a svobody
fyzických osob (risk-based přístup)
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Řízení změn

• Jediným efektivním přístupem je
komplexní řešení bezpečnosti
Definice
bezpečnostních politik

Volba bezpečnostních
opatření

Vytvoření systému
řízení bezpečnosti

Audit

Požadavky GDPR na zabezpečení zpracování
• Správce a zpracovatel provedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň
zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
a)

pseudonymizace a šifrování osobních údajů

b)

schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb
zpracování

c)

schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či
technických incidentů

d)

procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

• Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování,
zejména:
̶
̶
̶
̶
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̶

náhodné nebo protiprávní zničení,
ztráta,
pozměňování,
neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů,
neoprávněný přístup k nim.
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Pseudonymizace
• Pseudonymizace – zpracování o.ú. tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu s.ú.
bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány
odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že
nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě
• Pseudonymizace je prostředek pro zvýšení ochrany údajů, nikoliv pro vynětí zpracování
osobních údajů z působnosti nařízení
• Správcům pomůže splnit povinnosti týkající se ochrany údajů
• Nevylučuje však provedení dalších opatření k ochraně osobních údajů
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Záměrná ochrana údajů (Privacy by Design)
• „Privacy by design“ znamená zabudovat soukromí do specifikace, návrhu, činnosti a
řízení daného systému, a do obchodního procesu.
• Koncept Privacy by design je založen na jednoduchých základních pravidlech:
1) Být raději pro-aktivní než re-aktivní
2) Použít ochranu soukromí jako default nastavení
3) Ochranu soukromí vložit již do návrhu systému (SSDLC)
4) Poskytovat management dat po celý jejich životní cyklus
5) Zajistit viditelnost s transparentnost údajů
6) Být zaměřen na uživatele
•
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Při vývoji a koncipování produktů, služeb a aplikací zohledňovat
právo na ochranu údajů
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Standardní nastavení ochrany údajů (Privacy by Default resp. Security by Default)
̶ Správce přijme mechanismy, že:
• standardně se budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou pro každý
konkrétní účel zpracování nezbytné,
• jejich shromažďování či uchovávání nepřesáhne minimum, jež je pro tyto účely
nezbytné (množství údajů, rozsah, doba uchovávání, dostupnost)
• osobní údaje budou chráněné před náhodným či nepovoleným zničením nebo před
náhodnou ztrátou
• aby se předešlo jakýmkoli nepovoleným formám zpracování, zejména
nedovolenému sdělování či šíření osobních údajů, přístupu k nim nebo jejich
pozměnění
̶ Tyto mechanismy zaručí, že osobní údaje se nebudou standardně
zpřístupňovat neomezenému počtu fyzických osob
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Profilování
• Profilování – automatizované zpracování osobních údajů, spočívající v jejich použití k hodnocení
některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů
týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí
zájmů, spolehlivosti, chování, místa kde se nachází nebo pohybu
• Je jedním z vysoce pro soukromí rizikovým důsledkem používání Internetu, Internetu věcí a
zpracováním „Big data“. Je jednou z významných technologií „modelování lidského chování“.
• Spočívá ve shromažďování a využívání částí informací týkajících se, nebo vztahujících se k
jednotlivcům, za účelem vyhodnocení předpokladů („make assumption“) o nich a předvídání jejich
budoucího chování
• Každá fyzická osoba má právo, aby se na ni nevztahovalo žádné opatření, jež má vůči ní právní
účinky nebo se jí významně dotýká, provedené pouze na základě automatizovaného zpracování
určeného k vyhodnocení jistých rysů její osobnosti nebo k analýze či předpovídání zejména:
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̶

plnění pracovních povinností
̶

ekonomické situace
̶

lokalizace
̶

zdravotního stavu
̶

osobních preferencí
̶

spolehlivosti nebo chování
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Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
• 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, ledaže je
nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro
práva a svobody fyzických osob.
• Zpracovatel je povinen informovat správce o porušení zabezpečení
osobních údajů okamžitě poté, co bylo porušení zjištěno, a na tuto
skutečnost jej upozornit
• Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení
osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a
svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez
zbytečného odkladu subjektu údajů.
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Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
(Data Protection Impact Assessment)
• Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s
přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených
operací zpracování na ochranu osobních údajů.
̶ Kdy se musí DPIA provádět?
• při změnách legislativních opatření
• při jakýchkoliv změnách v zpracování osobních dat
• pokud je pravděpodobné, že zpracování (zejména využitím nových technologií), bude
představovat vysoké riziko pro práva a svobody jedince
̶ Např.:
• před zavedením nových IT systémů na zpracování dat
• před významnými změnami ve zpracování údajů:
• při stanovení nového účelu zpracování údajů
• při novém způsobu či prostředcích zpracování údajů
• při jakýchkoliv změnách dosavadního modelu zpracování údajů
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PRINCIPY výkonu DPIA PODLE WP29
Pravděpodobnost
vysokého rizika
§35 (1)

Ano
Ne

Posudek pověřence
§35 (2)
Monitorování souladu
§39 (1)

Dodržování kodexů
chování
§35 (8)

Stanovisko subjektů
údajů
§35 (9)

Výjimka?
§35 (5) (10)

Ano

Ne

DPIA
§35 (7)

DPIA není nutný

Zbytkové vysoké
riziko?
§36 (1)
Zpracování
prozkoumané
správcem
§35 (11)
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Ne

Ano

Předchozí
konzultace
není nutná

Předchozí
Konzultace
je nutná

Generický PROCES DPIA PODLE WP29
Popis
zamýšleného
zpracování
Monitorování a
prozkoumávání

Předpokládaná
opatření pro
prokázání souladu

Dokumentace

Opatření
plánovaná k
řešení rizika
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Posouzení
nevyhnutelnosti a
proporcionality

Posouzení rizik na
práva a svobody

Typický postup při posouzení stavu informační bezpečnosti
• Norma ISO/IEC 27002 Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security management
̶ Definuje cíle pro jednotlivé oblasti informační bezpečnosti a uvádí seznam bezpečnostních funkcí /
opatření k dosažení stanovených cílů
̶ Pokrývá následující oblasti informační bezpečnosti:
• bezpečnostní politika
• organizace bezpečnosti
• správa aktiv
• personální bezpečnost
• fyzická bezpečnost
• management vztahů s dodavateli / poskytovateli služeb
• provoz systémů a komunikace
• management aplikačních síťových služeb
• řízení přístupu
• zakázky, vývoj a údržba systémů
• řešení bezpečnostních incidentů
• management kontinuity činnosti
• soulad s legislativou
29
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Informování subjektu údajů
• Správce poskytne subjektu údajů alespoň tyto informace:
̶ totožnost a kontaktní údaje správce, případně jeho zástupce a pověřence pro ochranu
osobních údajů
̶ účely zpracování, pro které jsou údaje určeny, včetně smluvních a všeobecných
podmínek
̶ dobu, po kterou se budou osobních údajů uchovávat
̶ existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu
údajů, jejich opravu nebo výmaz nebo vznést námitku proti zpracování těchto údajů
̶ právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru a kontaktní údaje orgánu dozoru
̶ příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
̶ o předání osobních údajů do třetích zemí a o úrovni ochrany poskytované příjemcem
̶ jakékoli další informace potřebné k tomu, aby bylo subjektu
údajů zaručeno korektní zpracování
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GDPR Framework

Proces implementace požadavků
GDPR
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Určení rozsahu
osobních údajů

Lokalizace OU ve
strukturovaných
datech

OU v
nestrukturovanýc
h datech

Osobní údaje v
business
procesech

Metodiky a
dokumentace

Datová kvalita

Zabezpečení dat

Automatizace
procesů

Reporting a
auditing

GDPR Framework: 5 fází připravenosti

Aktivity

Fáze

Posouzení

Návrh

Transformace

Provoz

Soulad

Zhodnocení souladu
s GDPR

Plán připravenosti na
GDPR

Klasifikace údajů

Vykonávat běžné
obchodní procesy v
souladu s GDPR

Monitoring

Identifikace
informačních aktiv

Návrhy na SW
redesign

Změna postupů, a
procesů

Sledovat úroveň
bezpečnosti a ochrany
osobních údajů

Vyhodnocování

Identifikace osobních
údajů v datech a
procesech

Interní standardy

Spravovat přístupy pro
subjekty údajů

Řízení rizik

Posouzení stavu
informační
bezpečnosti

Systémová a
bezpečnostní
architektura

Tréningy a školení
zaměstnanců v oblasti
ochrany osobních
údajů a informační
bezpečnosti

Zabezpečovat
souhlasy se
zpracovaním osobních
údajů

Auditing

Analýza rizik

Datová architektura

Projekty implementace
technických
protiopatření

Compliance
reporting

Vývoj a vylepšení
interních standardů s
použitím přístupu
"Privacy by design" a
„Privacy by Default“

Systém řízení
bezpečnosti

Výstup
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Posouzení vlivu
GDPR
a roadmapa

Definovaný plán
implementace

Návrhy na
zlepšení procesů

Provozní rámec

Kontinuální
monitoring
a reporting

THANK YOU
FOLLOW US ON:
ibm.com/security
securityintelligence.com
xforce.ibmcloud.com
@ibmsecurity
youtube/user/ibmsecuritysolutions
ivan.makatura@sk.ibm.com

© Copyright IBM Corporation 2016. All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind,
express or implied. Any statement of direction represents IBM's current intent, is subject to change or withdrawal, and represent only goals and objectives. IBM, the IBM logo, and other IBM products
and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service
marks of others.
Statement of Good Security Practices: IT system security involves protecting systems and information through prevention, detection and response to improper access from within and outside your
enterprise. Improper access can result in information being altered, destroyed, misappropriated or misused or can result in damage to or misuse of your systems, including for use in attacks on others.
No IT system or product should be considered completely secure and no single product, service or security measure can be completely effective in preventing improper use or access. IBM systems,
products and services are designed to be part of a lawful, comprehensive security approach, which will necessarily involve additional operational procedures, and may require other systems, products
or services to be most effective. IBM does not warrant that any systems, products or services are immune from, or will make your enterprise immune from, the malicious or illegal conduct of any party.

Backup

IBM GDPR řešení pro práci s daty
.. 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)

•

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 Watson Explorer & Information Analyzer)

̶

(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)
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GDPR Capability Map: IBM Security and Privacy Solutions
GDPR security
requirements

Vulnerabilities
Assessment&
Mitigation

GDPR Readiness
Assessment
Speedweek
Workshop

IBM
Services
Offering

Information
Security
Assessment (ISA)
Process and
Controls Analysis
Security
Framework and
Risk Assessments

10 Essential
Practices Security
Review
Security Strategy,
Risk and
Compliance
Services
Security
Management
Security Policy,
Compliance, and
Audit Management

Risk Identification
and Remediation

10 Essential
Practices Security
Review
Critical Data
Protection
Program
Automated IT Risk
Management

Security
Operations

IBM Managed
Security Services

Security by Design

IBM Security

Incident
Management and
Breach Response

Critical Data
Protection
Program

10 Essential
Practices Security
Review

XForce IRIS

Security
Intelligence and
Operations
Consulting

Identity
Governance &
Intelligence

Data and
Application
Security

IBM Identity
Governance and
Intelligence

Cyber Security
Assessment and
Response

Cyber Security
Assessment and
Response

Security
Architecture and
Program Design

Infrastructure and
Endpoint Security

Identity and
Access Strategy
and Assessment

Emergency
Response
Services

Guardium
Vulnerability
Assessment

Guardium
Vulnerability
Assessment

IBM Resilient
Incident Response
Platform

AppScan

AppScan

QRadar

IBM SOC

Smart and
Embedded Device
Security

Incident Response
Planning

Active Threat
Assessment

Penetration
Testing

Guardium Data
Protection

Guardium GDPR
Accelerator

IBM Security
Access Manager

QRadar

APT Survival Kit

IBM Security
Identity Manager

Key Lifecycle
Manager

IBM Trusteer
IBM BigFix
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Identity and
Access
Management

10 Essential
Practices Security
Review

GDPR Privacy
Consulting Services

IBM
Product
Offering

Critical Data
Protection

IBM Resilient
Incident Response
Platform
QRadar

IBM’s commitment to GDPR readiness
• IBM is committed to providing our clients and partners with innovative data privacy, security and
governance solutions to assist them on their journey to GDPR compliance.
• Learn more about IBM's own GDPR readiness journey and our GDPR capabilities and offerings to
support your compliance journey at ibm.com/gdpr
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