
Objektivizácia systému riadenia organizácie 
 

       - aplikácia požiadaviek nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane 

     osobných údajov - General Data Protection Regulation   

   

 

INFORMAČNÁ PODPORA: INLOOK SYSTEM EXCELLENCE 



Etapy postupu aplikácie GDPR 

• identifikácia informačných aktív podľa procesov, ktoré musí organizácia 

zabezpečiť z pohľadu nariadenia EÚ 2016/678 o ochrane osobných údajov, 

• riadenie kompetencií (určenie právomocí a zodpovedností zamestnancov), 

• identifikácia organizačných rolí (kto, kde a s akými osobnými údajmi pracuje), 

• vytvorenie registra spracovávaných osobných údajov a registra rizík, 

• aktualizácia registra rizík a vykonávanie analýz spracovávaných osobných 

údajov, 

• posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu 

osobných údajov (DPIA - Data Protection Impact Assessment) 

• identifikácia nesúladu s politikami a poskytnutým súhlasom dotknutých osôb, 

• splnenie požiadavky článku 24 GDPR k termínu 25. 5. 2017. 
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Harmonogram riešenia 

  Analýza súčasného stavu systému riadenia organizácie. 

  Návrh objektivizácie systému riadenia organizácie. 

 

 

 

     Systém manažérstva kvality spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. je certifikovaný 

     TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2016 na: 
 

Poradenstvo v oblasti IT a manažérskych systémov. 

Aplikácia procesného a kompetenčného modelu. 

           
 

Bod 2. bude realizovaný na základe výsledkov analýzy súčasného stavu 

riadenia organizácie pomocou riešenia  InLook system Exellence 
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Harmonogram implementácie InLook system 

pre informačnú podporu riadenia organizácie 

  1. Inštalácia Inlook system a databáz do prostredia organizácie. 

  2. Zabezpečenie pravidelného backup dát aplikácie. 

  3. Vyškolenie administrátorov organizácie. 

  4. Návrh a implementácia matice prístupových práv zamestnancov   

      organizácie, ktorí budú napĺňať a monitorovať údaje. 

  5. Návrh prevodu vybraných dát z existujúcich IS organizácie. 

  6. Zabezpečenie pravidelnej aktualizácie aplikácie InLook system. 
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1. Záznam informácií súčasného stavu systému    

 riadenia v organizácii z pohľadu požiadaviek GDPR*  

1.1 - Identifikácia organizačných štruktúr a ich zadanie do InLook system 

1.2 - Identifikácia procesného modelu a zadanie procesov do InLook system 

1.3 – Identifikácia riadiacej dokumentácie 

1.4 - Identifikácia IS/IT rolí, prístupov a modulov SW aplikácií 

1.5 - Identifikácia a zadanie kompetencií vo väzbe na body 1.1 až 1.4 

 * GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov 
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  Analýza súčasného stavu systému riadenia organizácie 

ORGANIZAČNÁ 

ŠTRUKTÚRA 
PÔSOBNOSTI  

ORG. ÚTVAROV 

PRACOVNÁ NÁPLŇ 

(opis práce FM) 
SYSTEMIZÁCIA FM 

(pracovná pozícia) 

OBLASTI PROCESOV 

SMERNICE 

(Gestori) 

ČINNOSTI PROCESNÉ ROLE 

PRAVIDLÁ 

(Garanti) 

KATALÓG SKKR 

 (SK kvalifikačný rámec) 

a 

KATALÓG POVOLANÍ 

TEHNOLÓGIE, 

ZARIADENIA,  

(ROZHRANIA, DÁTA) 

PROCESY 

PRACOVNÉ POSTUPY 

(Používatelia) 

REGISTRE 

(Rola - schvalovateľ) 

IS/IT ROLE 

(prístupy) 

    ORGANIZAČNÉ    

     ROLE 

POŽADOVANÉ KOMPETENCIE 

HARDWARE SOFTWARE 

REGISTER KOMPETENCIÍ 

KVALIFIKAČNÉ 

KRITÉRIA 

HODNOTIACE 

KRITÉRIA 

1.1  Identifikácia organizačných štruktúr  

1.2  Identifikácia procesného modelu  

1.4  Identifikácia IS/IT rolí, prístupov a modulov SW aplikácií  

1.3  Identifikácia riadiacej dokumentácie  

1.5  Identifikácia a zadanie kompetencií vo väzbe na body 1.1 až 1.4 štruktúr  
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2. Centrálna databáza informácií organizácie 

    pre objektivizáciu systému riadenia 

Na základe získaných údajov z jednotlivých aktivít a záznamov informácií 

súčasného stavu systému riadenia vznikne: 

a) centrálna databáza pracovných činností v prostredí InLook system, 

b) systém identifikácie duplicitných činností, 

c) zosúladenie činností z procesného modelu s pracovnými náplňami, 

d) multidimenzionálna kompetenčná matica (role/pozície, kompetencie/role, 

kompetencie/školenia, IT role, kompetencie/dosiahnutý stupeň vzdelania,...),  

e) prehľad organizačných rolí podľa požiadaviek ISO 9001:2016, 

f) online vizualizácia súladu organizačného poriadku (procesov a pôsobností    

organizačných útvarov) s požiadavkami o ochrane osobných údajov (GDPR). 
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3. Prínosy objektivizácie systému riadenia 

3.1 - Informačná podpora pri riadení kompetencií organizačných rolí 

         v súlade s inovovanou normou STN EN 9001:2016 

3.2 - Informačná podpora nového modelu kompetencií v súlade s SKKR     

         (Slovenský kvalifikačný rámec – www.kvalifikácie.sk) 

3.3 - Online porovnanie komplexnosti a vypovedacej schopnosti multidimenzio- 

        nálnej kompetenčej matice organizácie s požiadavkami článku 24 GDPR:  
 

        „S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na     

        riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody    

        fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné   

        opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa   

        vykonáva v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.  
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4. Riešenie InLook system vám umožní: 

• spravovať „Register spracovávaných osobných údajov“ z pohľadu GDPR, 

• spravovať „Register rizík“, spojených so spracovaním osobných údajov, 

• vykonávať online analýzu rizík na základe interných auditov z oblasti systému 

riadenia kvality, IB, organizačného, procesného a personálneho riadenia, 

• identifikovať nesúlad s politikami a poskytnutým súhlasom dotknutých osôb, 

• vykonávať online analýzu posúdenia vplyvu plánovaných spracovateľských 

operácií na ochranu osobných údajov (DPIA) projektovým tímom GDPR, 

• spravovať záznamy o „Posúdení vplyvu na ochranu osobých údajov“, 

• integrovať informácie o podstatných súvislostiach pri organizačných zmenách 

v centrálnej databáze InLook system. 
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© 2017 INTER M & K, spol. s r.o. 

Ďakujeme za pozornosť 

Riešiteľský tím inlooksystem 

www.inlook.eu  
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