GDPR vstupní
pre-audit

Consulting divize společnosti ISECO se specializuje na
informační a kybernetickou bezpečnost. V rámci svých služeb
pomáhá klientům s porozuměním a uvedením do souladu
s bezpečnostní legislativou, jakou je i Obecné nařízení GDPR.

Pro organizace, začínající řešit
soulad s GDPR, nabízíme službu
vstupního pre-auditu.
CÍL

VÝSTUP

Cílem je získat ucelený obrázek aktuálního

Výstupem této služby je zaznamenání

stavu zpracování osobních údajů v

současného stavu a stručné doporučení

organizaci. Jakmile budou mít odpovědné

dalších kroků vedoucích k dosažení souladu

osoby představu o aktuálním stavu souladu

s GDPR, sloučené do minimálně osmi

s GDPR, mohou dále informovaně jednat.

tematických oblastí vykrývajících kompletní

Pro zjištění současného stavu Vám

rozsah GDPR, které jsou relevantní pro Vaši

poskytneme sadu otázek zaměřenou

organizaci.

zejména na zmapování všech procesů
týkajících se oblasti ochrany osobních údajů
(tzv. „Checklist“).

Tým odborníků
vedený specialisty

01

02

Výsledná zpráva obsahuje manažerské
shrnutí, jednotlivá zjištěními včetně
identifikace oblastí, které nejsou v souladu

Ing. Jiří Slabý, Ph.D.

Ing. Mgr. Radek Beneš, MSc.

určeny oblasti zpracování osobních údajů,

Expert na oblast informační a kybernetické

Soudní znalec v oblasti ICT a bezpečnosti,

a vyznačeny GAPy, tedy vybrané oblasti,

bezpečnosti

expert na ochranu osobních údajů

Jiří pracuje 12 let v oblasti IT, informační

Radek má zkušenosti s bezpečností ICT obecně,

a kybernetické bezpečnosti. Zastával postupně řadu

ISMS, vyšetřováním počítačové kriminality, se

pozic v celém cyklu IT projektů, od předprodejní

zabezpečením a dalším nakládáním s osobními

podpory, vyjednávání smluv, solution architektury

údaji, právním jednáním v kyberprostoru a jako člen

řešení, implementaci až po finální testování.

trestního senátu 47T u Městského soudu v Praze je

Specializuje se na ochranu dat, bezpečnostní

specialistou na digitální důkazy a proces dokazování

monitoring a detekci podvodného chování.

v uvedených oblastech.

Na základě výstupů z Checklistu budou

které nejsou v souladu s ustanoveními GDPR.
Kde byl zjištěn nesoulad, budou navržena
stručná doporučení pro další kroky potřebné
k nápravě.

s GDPR.

Jako dlouholetý odborník je též členem Pracovní
skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních
údajů, koordinované Úřadem vlády České republiky.
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