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V súvislosti s účinnosťou nového zákona na ochranu osobných údajov a Nariadenia č. 2016/679, tzv.
GDPR od 25. mája 2018 v každej organizácii by mal prebehnúť :
- audit procesov spracovateľských činností až do úrovne operácií s určením právnych základov,
rozsahu osobných údajov a dokladov, oprávnených osôb, sprostredkovateľov, prostriedkov
spracúvania a ich umiestnenia, návrhu a implementáciu ochranných opatrení. Tieto činnosti je vhodné
zdokumentovať v elektronickej forme alebo papierovej forme ako elektronický záznam
o spracovateľských činnostiach podporne s bezpečnostnou dokumentáciou
- posúdenia vplyvu na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vo vybraných účeloch
spracúvania
- poučenia oprávnených osôb a preškolenia vybraných zamestnancov.
V tejto aktivite je rozhodne nevyhnutné ďalej pokračovať a to systémovým riadením všetkých
identifikovaných procesov súvisiacich s ochranou citlivých aktív, ochranou kybernetickej bezpečnosti
v organizácii a budovaním bezpečnostného povedomia, ktorého výsledkom je minimalizácia vzniku
bezpečnostných incidentov.
Implementáciu systémového riadenia procesov zabezpečíte prostredníctvom softvérovej aplikácie
GDPR software GO v jednotlivých moduloch a podporne vzdelávaním zamestnancov
prostredníctvom eLearning portálu

Gdpr − software GO

je modulová softvérová aplikácia , pričom základným modulom je ochrana
osobných údajov/GDPR, zvyšné moduly sú voliteľné a zákazník si ich prikupuje podľa svojej potreby.
Gdpr software GO v module GDPR/ochrana osobných údajov je platforma vyvinutá slovenskými
autormi a audítormi informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov ,pričom spĺňa požiadavku
účinného organizačného/technického opatrenia v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa §
39 zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov(ďalej ZOOU) a najmä je plnohodnotným
elektronickým záznamom o spracovateľských činnostiach podľa čl. 37 odst. 3 ZOOU.
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Tento softvér v modulovej verzii ISSR bol od roku 2013 úspešne implementovaný v mnohých
spoločnostiach na Slovensku a od roku 2018 je ponúkaný ako samostatný GDPR software GO
v module Ochrana osobných údajov/GDPR.
Ponuka modulov :
Ochrana osobných údajov v moduloch eGDPR ( malá firma ) alebo GDPR s posúdením vplyvu
(DPIA)
Modul GDPR je organizačným / technickým opatrením v informačných systémoch prevádzkovateľa
podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z.z., ktorý riadi evidencie informačných systémov (agendy), vedie
zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb, ako aj zoznamy dotknutých osôb; riadi
manažment bezpečnostných incidentov, generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým
osobám z jednotlivých agend a tiež hlásenia pre dozorné orgány. Vo svojich záložkách obsahuje vzory
bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov dotknutých osôb, poverenia oprávnených osôb, vzory zmlúv
so sprostredkovateľmi, podklady pre interný audit ako aj kompletnú legislatívu. V elektronickej forme
ide o dynamický záznam o spracovateľských činnostiach, preto podľa §37 ods.3 nepotrebujete
používať statickú papierovú dokumentáciu. Povinné osoby – všetci prevádzkovatelia
a sprostredkovatelia.
Modul eGDPR je určený pre malé firmy, má plnú funkcionalitu vrátane Testu proporcionality,
neobsahuje číselníky a funkcionalitu Posúdenia vplyvu ( DPIA Data Protection Impact Assessment).
Plnohodnotný modul GDPR s DPIA je vrátane funkcionality Posúdenia vplyvu (DPIA) – evidencie
podporných aktív ich klasifikácie a vlastníkov,identifikácii hrozieb, rizík, zraniteľností a dopadov,
analýzy a väzieb s generovaním dokumentu Posúdenia vplyvu pre jednotlivé spracovateľské činnosti
v konkrétnych účeloch spracovania .
Kybernetická bezpečnosť podniku (organizácie)
Modul je v súlade s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a informačných systémoch
verejnej správy. V tomto module sa prehľadne vedú a manažujú dokumenty súvisiace s procesmi
a prvkami KB, manažment rizík – evidencia a ohodnocovania aktív, vlastníkov aktív, zraniteľnosti aktív,
hrozieb schopných využiť zraniteľnosti aktív, evidencia a ohodnocovanie rizík a dopadov rizík, prijatých
ochranných opatrení a ich vlastníkov, manažment bezpečnostných incidentov, prístupov k aktívam,
evidencia prevádzkových záznamov a procesov súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou atď.
Pracovná zdravotná služba I a II
Modul je v súlade so znením zákona č. 355/2007 a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou vyhl. MZ
SR č. 448/2007 Z.z. Na základe kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika vedie nielen potrebné
evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2 kategórie, ale najmä povinností
zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa zamestnancov príslušnému orgánu verejného
zdravotníctva generovaním
príslušného oznámenia v požadovanom termíne a možnosti vedenia evidencií vstupných lekárskych
prehliadok, rôznych typov školení a upozornení na opakované preškolenia tak, aby zamestnávateľ
neopomenul žiadne povinnosti. Povinné osoby – každý zamestnávateľ vrátane živnostníkov.
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Protikorupčný manažment
Modul vedie evidencie oznamovateľov a druhov korupcie, monitoruje dodržanie termínov povinností
vrátane aktívnej ochrany oznamovateľa korupčnej činnosti, ďalej je to významná pomôcka pre
Zodpovednú osobu pri manažmente protispoločenskej činnosti a zároveň komunikačná platforma s
Inšpektorátom práce, štatutárom organizácie a zároveň orgánmi činnými v trestnom konaní. Právnym
základom je zákon č. 307/2014 Z.z. Povinné osoby – komplet samospráva a štátna správa,
zamestnávatelia s viac ako 50 zamestnancami.
Benefity
Modul Benefity je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje
zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových
intervaloch. Ide o benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v dvoch
kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity. Povinné benefity sú napr.
rekreačné poukazy, stravné lístky, preplatenie voľnočasových aktivít zo sociálneho fondu (lístky na
kultúrne podujatia), nepovinné benefity sú napr. užívanie hnuteľného majetku zamestnávateľa na
súkromné účely – služobné auto, mobilný telefón - hovorné, notebook, vecné dary k životným
jubileám, darčekové poukážky, príspevky atď. Povinné osoby – každý zamestnávateľ.

Čím je tento softvér výnimočný?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ako jednoduchý softvér s intuitívnym ovládaním riadi všetky požadované evidencie
informačných systémov (agend);
Obsahuje množstvo doplňujúcich informácií;
Riadi manažment bezpečnostných incidentov spolu s generovaním hlásení pre dotknuté osoby
aj dozorný orgán;
Generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám z jednotlivých agend
Vedie si zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb a tiež zoznamy
dotknutých osôb spolu s archívom súhlasov dotknutých osôb;
Poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľskej licencie sofistikovaný dohľad a určenie
bezpečného spracúvania pre všetkých sprostredkovateľov a jeho oprávnené osoby a množstvo
ďalších funkcií;
Zo softvéru je možné tlačiť zostavy a jednotlivé dokumenty;
Umožňuje jednoduché vyhľadávanie a tiež indexovanie prístupov k údajom;
Zároveň obsahuje vo svojich záložkách vzory bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov
dotknutých osôb, poverenia oprávnených osôb, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi;
V kapitole školenia máte k dispozícii školenia pre oprávnené osoby v pptx formáte, podklad pre
interný audit a kompletnú legislatívu;
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Ďalšie výhody:
•

Na Vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softvéru od autorov tak, aby
ste neopomenuli žiadnu zmenu v zákonoch týkajúcich sa ochrany OÚ;
• Ako vlastník užívateľských práv máte zároveň poradenstvo a podporu zodpovednej osoby resp.
audítorov informačnej bezpečnosti ako autorov aplikácie;
• Gdpr − software Vám nedodáme ako prázdny softvér, ktorý by ste museli prácne napĺňať. Bude
už obsahovať predvyplnené informačné agendy– najmä mzdovú a personálnu agendu,
účtovníctvo, došlú a vyšlú poštu, BOZP a PZS, registratúru a iné agendy, zároveň
predpripravenú bezpečnostnú dokumentáciu s relevantnými bezpečnostnými opatreniami spolu
s vysvetlením pri implementácii;
• Máte možnosť si vybrať z obsiahlej databázy agend pre jednotlivé typy prevádzkovateľov –
povinných osôb.
Pre klientov je naviac pripravená atraktívna zľavnená cena na jednotlivé softvérové balíky, ktorá začína
už od 99 eur s DPH/za komplexnú admin licenciu.
V rámci podpory Vám na hotline spoločnosti budú nápomocní pri dopĺňaní všetkých požadovaných
informácií.
Za cenu viac než priaznivú získate nielen komplexnú softvérovú pomôcku spolu s
bezpečnostnou dokumentáciou, ale zároveň podporu špecialistov na ochranu osobných údajov
tak, aby ste neopomenuli žiadnu z povinností vyplývajúcich z nového zákona na ochranu
osobných údajov/GDPR.
Licencovanie - základnou licenciou pre každý modul je Admin pre 1 IČO a 1 koncové zariadenie,
rozšírenie pre ďalších užívateľov je prostredníctvom klientskych licencií. Pre správu viacerých IČO
v jednom softvéri slúži licencia Multiadmin.
Podrobnejšie informácie získate na stránke www.gdpr-software.eu

Vzdelávací eLearning portál
Pre našich zákazníkov ponúkame odborné školenia oprávnených osôb ( zamestnancov, ktorí
spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb) a to
formou preškolení priamo v organizácii alebo
modernou e-learningovou formou. Vzdelávanie
je jedným z účinných organizačných opatrení
podľa §39 zákona na ochranu OU reálne
implementovaných v organizácii.
Za týmto účelom máme vytvorený vzdelávací
portál elearning.gdpr-software.eu s modulmi
vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny klientov.

