ZAGOTOVITE SKLADNOST
VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Ključni izzivi zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov se skrivajo v
oblikovanju ustreznih procesov ravnanja z osebnimi podatki ter vzpostavitvi
odgovornosti zanj. V Mikrocopu vam pomagamo na varstvo podatkov
pogledati celovito, s preverljivimi izkušnjami s področij prava, informacijske
varnosti, skladnosti in kakovosti poslovanja. Skupaj z vami pripravimo in
izvedemo izvedemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe ter predlagamo
dobre prakse za zagotavljanje skladnosti varstva osebnih podatkov (GDPR).
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ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
MORAMO SKRBETI CELOVITO,
POLOVIČARSKI PRISTOP TU PREPROSTO NE OBSTAJA

SPLOŠNI VIDIK

KATERA SO TEMELJNA NAČELA
VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?
1. Zakonita, poštena in transparentna obdelava osebnih
podatkov
2. Omejitev namena obdelave osebnih podatkov
3. Najmanjši obseg podatkov – primerni, relevantni in omejeni
na tisto, kar je nujno za namen obdelave

KATERE PRAVICE IMA
POSAMEZNIK?
•
•
•
•
•

4. Točnost, popolnost, ažurnost podatkov

KDAJ LAHKO POSAMEZNIK ZAHTEVA
UVELJAVITEV PRAVICE DO POZABE?

5. Omejitev shranjevanja v obliki, ki dopušča identifikacijo nič
dlje, kot je to potrebno
6. Varnost, celovitost in zaupnost osebnih podatkov –
varovanje pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo,
nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem osebnih
podatkov z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi
7. Odgovornost upravljavca in pogodbenega obdelovalca
osebnih podatkov za skladnost z uredbo

• Posameznik lahko prekliče privolitev, na podlagi katere
poteka obdelava, zanjo pa ne obstaja druga pravna podlaga
• Posameznik lahko ugovarja zakonitemu interesu obdelave
• Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev
informacijske družbe, ki se ponuja neposredno otroku

PRAVNI VIDIK

KAJ JE
OSEBNI
PODATEK?
Osebni podatek je kateri koli podatek v zvezi z določenim
posameznikom ali posameznikom, ki ga je mogoče neposredno
ali posredno določiti zlasti z navedbo identifikatorja, kot so na
primer ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni
identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni
za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno
ali družbeno identiteto tega posameznika.

PRAKTIČNI VIDIK

KJE SE POJAVLJAJO
OSEBNI PODATKI?
•
•
•
•
•
•
•

V dokumentih in t. i. metapodatkih
V informacijskih sistemih
V bazah podatkov
V sistemih za pomoč uporabnikom
V procesnih orodjih
V skupnih mapah
V oblačnih shrambah …

Pravica do izbrisa
Pravica do omejitve obdelave
Pravica do ugovora
Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravica do preklica privolitve

KATERE SO PRAVNE PODLAGE ZA
ZBIRANJE, UPRAVLJANJE, OBDELAVO IN
HRAMBO OSEBNIH PODATKOV?
•
•
•
•
•

Zakon o varovanju osebnih podatkov
Pogodbeno razmerje
Privolitev posameznika
Zakoniti interes
Zaščita življenja

KATERE SO ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI
UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV?
• Varovanje pravic posameznikov
• Izvajanje ustreznih ukrepov in politik za varstvo osebnih
podatkov
• Zagotavljanje zakonitosti in varnosti obdelav osebnih
podatkov
• Izbira ustreznega obdelovalca osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
NI STANJE, KI GA DOSEŽEMO,
TEMVEČ STALEN IN ŠE KAKO ŽIV PROCES

1

PREGLEDNOST ZBIRK
OSEBNIH PODATKOV

• Pregled nad osebnimi
podatki
• Katalog zbirk osebnih
podatkov

2

PREPOZNAVA 		
TVEGANJ

• Ocene učinka
• Predhodno posvetovanje 		
z nadzornim organom
• Popis zahtev za varovanje osebnih
podatkov

PREPREČEVANJE
9 IZBOLJŠEVANJE
PONOVITVE IN
VARSTVA

3

VAROVANJE
OSEBNIH PODATKOV

• Tehnični ukrepi
• Organizacijski predpisi
• Pogodbe z obdelovalci
• Usposabljanje in osveščanje
• Pooblaščena oseba

4

NAČRTOVANJE

OSEBNH PODATKOV

• Dokazila o izvedenih
ukrepih

• Prepoznavanje vzrokov za
preprečevanje ponovitve
• Priporočila za izboljšavo
varstva osebnih podatkov

8

OBVLADOVANJE
NESKLADNOSTI

IZVAJANJE UKREPOV
VAROVANJA
OSEBNIH PODATKOV

UKREPANJE

IZVAJANJE

• Poprava posledic
neskladnosti
• Obveščanje o kršitvah

5

OBDELOVANJE
OSEBNIH PODATKOV
• Obdelovanje,
posredovanje, brisanje
in zagotavljanje drugih
pravic posameznikom
• Evidenca dejavnosti
obdelave

PREVERJANJE

7

REDNO PREVERJANJE
POGODBENIH OBDELOVALCEV
• Preverjanje primernosti ukrepov
• Preverjanje izvajanja ukrepov
• Preverjanje katalogov zbirk osebnih
podatkov
• Poročilo o skladnosti

6

REDNO PREVERJANJE
SKLADNOSTI UPRAVLJANJA
• Preverjanje primernosti ukrepov
• Preverjanje izvajanja ukrepov
• Preverjanje katalogov zbirk
osebnih podatkov
• Poročilo o skladnosti

NA MIKROCOP SE LAHKO ZANESETE

POSTANITE
BREZPAPIRNO
PODJETJE

• Varnost // Zavedamo se odgovornosti za vaše
poslovanje, zato vzdržujemo visoko raven
informacijske in fizične varnosti ter ravnamo
skladno s sistemom vodenja varovanja
informacij ISO/IEC 27001.
• Kakovost // Potrjene metodologije, dobre
prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje
vgrajujemo v vse svoje rešitve. Zavezanost
kakovosti potrjujemo tudi s standardom vodenja
kakovosti ISO 9001.
• Skladnost // Ponujamo certificirane rešitve,
zagotavljamo pravno veljavnost vašega
elektronsko hranjenega gradiva in redno
skrbimo za zakonsko skladnost poslovanja,
svojih rešitev in vaših procesov.
• Zanesljivost // V Mikrocopu že več kot 40 let
uspešno izpolnjujemo zahteve in pričakovanja
naročnikov iz najrazličnejših dejavnosti na
področjih zajema, upravljanja in hrambe
dokumentov.

POTREBUJETE POMOČ PRI DOSEGANJU
ZAKONSKE SKLADNOSTI VARSTVA
OSEBNIH PODATKOV?
STOPITE V STIK Z NAMI.
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