5 KROKOV PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ SÚLAD S POŽIADAVKAMI GDPR

PONUKA: DIGITÁLNA SLUŽBA A PODPORA PRE RIEŠENIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO
SÚLADU S NARIADENÍM EÚ 2016/679 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vážený obchodný partner,
ponúkame Vám profesionálne a dlhodobé riešenie kvalifikovaného preukazovania trvalého súladu
s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”)
a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.
Nami navrhované riešenie Vám umožní prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho a informačného
portálu GDPR live priebežne identifikovať v piatich krokoch (DIAGNOSTIKA / ANALÝZA / DPIA / REVÍZIA
ZMLÚV / EVIDENNCIA ZÁZNAMOV) stav súladu s požadovanou ochranou osobných údajov a reagovať na
potreby zmeny v procesoch a legislatívnych požiadavkách, týkajúcich sa oblasti GDPR.
Základnú ponuku riešenia tvoria moduly vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live:
Diagnostika – identifikuje zmeny stavu spracúvania a zabezpečenia ochrany osobných údajov
prevádzkovateľa. Realizovaná je prostredníctvom elektronických formulárov. Výstupom diagnostiky sú
dokumenty, ktoré tvoria základ pre vykonanie analýzy a kvalifikovaného posúdenia súladu s GDPR.
Analýza - stanoví rozsah vplyvu spracúvania osobných údajov na dotknuté osoby, priradenie účelov
spracúvania a príslušných právnych základov, na základe ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
V rámci analýzy sa identifikujú aj organizačné roly zamestnancov a prístupy do informačných systémov
spracovávateľov osobných údajov.
DPIA (Data Protection Impact Assessment), resp. PIA (Privacy Impact Assessment - ďalej len ako
„DPIA“ - posúdenie vplyvu na ochranu údajov - predstavuje analýzu rizík a identifikáciu bezpečnostných
incidentov pre splnenie požiadavky ohlasovacej povinnosti Úradu pre ochranu osobných údajov.
Revízia zmlúv - posúdenie dodržiavania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 v zmluvách prevádzkovateľa. Súčasťou modulu sú
vzorové dokumenty poverenia fyzickej osoby k vykonávaniu spracovateľských operácií s osobnými
údajmi a dohoda o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
Evidencia záznamov – povinná evidencia zákonných náležitostí o spracovateľských činnostiach (§ 37
ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ).
Súčasťou ponúkaného riešenia sú online školenia priebežného zvyšovania povedomia o problematike
ochrany osobných údajov zamestnancov. Školenia sú ukončené overením znalostí, zdokumentované
certifikátom úspešného absolvovania školenia.
Ponúkaným riešením si zabezpečíte:
 vytvorenie bezpečného úložiska pre evidenciu podkladov a dokumentov z oblasti GDPR,
 sústavu informácií, ktoré popisujú aktuálny stav hodnotenia rizík a spôsob spracúvania a ochrany
osobných údajov v rámci prijatých organizačných a technických opatrení.
Cena riešenia digitálnej služby GDPR (DS GDPR)
ID

Verzia DS GDPR

1

GDPR Audit DPIA

49 €

10 € /mesiac

2

e-portál GDPR live

149 €

10 € /mesiac

3

GDPR InLook system®

230 €

od 19 € / mesiac

INŠTALÁCIA

PREVÁDZKA
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Riešenie digitálnej služby GDPR je poskytované v 3 verziach:
 verzia EXPRESS
Základnú ponuku verzie EXPRESS tvoria moduly e-portálu GDPR live:
-

ŠKOLENIE
DIAGNOSTIKA
ANALÝZA
DPIA (posúdenie vplyvu na ochranu údajov)
REVÍZIA ZMLÚV
EVIDENCIA ZÁZNAMOV

49,00 € / modul
20,00 € / modul
20,00 € / modul
20,00 € / modul
20,00 € / modul
20,00 € / modul

Pomocou verzie EXPRESS si používateľ portálu zabezpečí vedenie záznamov o spracovateľských
operáciách a o všetkých kategóriách spracovateľských činností, vrátane zmien, ktoré nastanú pri
vykonávaní nových činností alebo poskytovaní nových služieb.
Používateľ portálu má na chránenom úložisku v Storage platforme, ktorá spĺňa kritéria triedy Tier III
vo svojom priečinku, označenom ako „Súkromné súbory“ k dispozícii vzory a šablóny dokumentácie,
ktoré si aktualizuje pri každej zmene, súvisiacej so spracovaním a ochranou osobných údajov.
Link na ukážku portálu „GDPR live“ s postupom jednotlivých krokov pri zabezpečovaní súladu s GDPR:
https://sk.gdprlive.eu/content/welcome_intro_1/
Pre zabezpečenie optimálneho riešenia GDPR samostatne zárobkovo činných oôb (SZČO), malých
firiem (Mikro podnik), občianskych združení a neziskových organizácií (Tretí sektor) sú k dispozícii
špeciálne moduly, ktoré je možné v prípade potreby rozšíriť aj o ďalšie moduly z ponuky EXPRESS.
 verzia STANDARD
Verzia STANDARD dopĺňa verziu EXPRESS o aplikáciu GDPR InLook system®. Táto aplikácia slúži na:
-

-

zefektívnenie prác vykonávaných internou alebo externou zodpovednou osobou v rámci priradenia
účelov spracúvania a príslušných právnych základov, na základe ktorých prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje,
stanovovanie rozsahu vplyvu spracúvania osobných údajov na dotknuté osoby,
definovanie organizačných rolí spracovávateľov osobných údajov, vrátane ich schváleného prístupu
do informačných systémov,
analýzu a hodnotenie rizík, pôsobiacich na práva a slobody dotknutých osôb
identifikáciu bezpečnostných incidentov pre splnenie požiadavky ohlasovacej povinnosti Úradu pre
ochranu osobných údajov.

 verzia ADVANCED
Rozšírené riešenie, verzia ADVANCED, je oproti verzii STANDARD doplnená o:
-

-

voliteľné moduly ďalších organizačných zložiek prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
správu vlastnej dokumentácie organizačných jednotiek resp. ďalších organizačných zložiek klienta
(možnosť vykonávania „úlohy zodpovednej osoby“ ako „tím“ pod vedením určenej hlavnej
kontaktnej osoby, zodpovednej za klienta),
možnosti dopracovania špeciálnych modulov a funkcií ( AutoRun spracovania dát, Upload HTTP,
manažment IT, synchronizáciu so systémami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a iné).

Cenník riešenia digitálnej služby GDPR:
https://www.inlook.eu/wp-content/uploads/2018/05/Cennik_riesenia_DIGITALNA_SLUZBA_GDPR.pdf
Súčasťou ponuky riešenia digitálnej služby sú:
KONZULTÁCIE
 Konzultačné služby pri realizácii riešenia GDPR:
ŠKOLENIE:
 online školenie (zaškolenie pri nástupe do zamestnania):
 Osobné zaškolenie zamestnancov v rozsahu 6 hodín:

50,00 € / hodina
1,50 € osoba/mesiac
600,00 € /deň /skupina

Tešíme sa na spoluprácu
GDPRliveTeam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTER M & K, spol. s r.o., Tel: +421 903 411 228, Web: www.inlook.eu, e-mail: inter@inlook.eu
IČO: 317 10 239, IČ-DPH: SK2020946939, Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 6421/V

