OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov,
čo by ste mali vedieť…

Spoločnosť CSBC spol. s r. o. Vám ponúka poradenské služby v oblasti
ochrany osobných údajov a ochrany informačných systémov. Súčasťou týchto
služieb je aj vypracovanie nevyhnutnej, zákonom požadovanej dokumentácie
– Bezpečnostného projektu.
Jedno z podstatných rozhodnutí pri riadení Vašej spoločnosti je aj
rozhodnutie ako zabezpečiť ochranu spracovávaných osobných údajov vo Vašich
informačných systémoch.
Tvorba bezpečnostného projektu je
náročný proces, v ktorom je
potrebné
zmapovať
interné
prostredie
Vašej
organizácie,
identifikovať spracúvané osobné
údaje a zhodnotiť a navrhnúť
spôsoby ich ochrany. Organizácie si
často neuvedomujú, že Zákon o
ochrane osobných údajov sa
nevzťahuje len na osobné údaje
spracúvané
v
počítačových
systémoch, ale aj na osobné údaje
uložené v kartotékach, alebo
spracúvané iba v papierovej podobe.
Častým dôsledkom tvorby dobrého
bezpečnostného projektu sú úpravy
v IT prostredí organizácie. Z tohto
pohľadu je výhodou vypracovať
bezpečnostný projekt v rámci
tvorby
systému
manažmentu
informačnej bezpečnosti.
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BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj
nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným
prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami
spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
Prevádzkovateľ prijme opatrenia vo forme bezpečnostného projektu
informačného systému a zabezpečí jeho vypracovanie, ak v informačnom systéme
prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou spracúva osobitné kategórie
osobných údajov podľa § 13 zákona č. 122/2013 Z.z. (v znení zákona č. 84/2014 Z.z.).

Čo ponúkame:
• Vypracovanie kompletného
bezpečnostného projektu v
zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
• Aktualizáciu (zosúladenie)
projektov s novelou zákona o
OOU č. 122/2013 Z.z.
• Aktualizáciu bezpečnostného
projektu pri zmene v spracúvaní
osobných údajov.

Postup spracovania Bezpečnostného
projektu:
Každý bezpečnostný projekt je jedinečný dokument, závislý na konkrétnych
podmienkach a spôsobu spracovania osobných údajov. Pri jeho spracovaní sa
prihliada na konkrétne okolnosti daného informačného systému v oblasti fyzickejobjektovej, personálnej a informačnej bezpečnosti.
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