Řešíte GDPR?
V posledních týdnech a měsících nabývá na intenzitě diskuze o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně osobních
údajů 2016/679 – tzv. General Data Protection Regulation. GDPR se bude týkat prakticky všech společností a nepochybně
vznikne široká nabídka IT služeb od právních nebo konzultačních firem, dodavatelů bezpečnostních řešení atd.
Protože nejsme právníci, neumíme s vámi řešit smlouvy. Nebudeme vám nabízet ani žádné zázračné a rychlé řešení v krabici se
samolepkou „GDPR ready“. Přestože GDPR chápeme jako nutné zlo a mnoho zbytečné práce, snažíme se jej využít pozitivně
jako příležitost udělat ve firmě pořádek. V této souvislosti vám nabízíme dvě služby:

IT audit pro malé a střední firmy
• IT audit zaměřený na bezpečnost a zpracování osobních
údajů
• Analýza a posouzení vašeho IT prostředí napříč všemi
komponentami (servery, koncové stanice, sítě, aplikace, informační systémy, databáze, mobilní zařízení, …)
• Inventarizace HW, SW, dodavatelů a dalších potřebných údajů
• Posouzení úrovně zabezpečení a míry rizika
• Identifikace osobních údajů v jednotlivých systémech
• Posouzení stavu interních předpisů a bezpečnostních
politik

Audit IBM Collaboration Software
•
•
•
•
•

Mnohaleté zkušenosti s produkty IBM Notes/Domino,
IBM Sametime a IBM Connections
Certifikovaní experti
Detailní audit konfigurace a zabezpečení
Analýza Domino aplikací a informací uložených na
Domino serverech
specializované nástroje pro identifikaci a správu osobních údajů

Audit je koncipován „zdola nahoru“, tj. je zaměřen na zjištění faktického stavu vašeho IT a úrovně zabezpečení osobních údajů.
Pracnost auditu je obvykle několik dnů podle velikosti vaší firmy a složitosti vašeho podnikání; tato doba zahrnuje návštěvu na
místě i sepsání auditní zprávy v rozsahu cca 10-20 stran. Součástí auditní zprávy je návrh technicko-organizačních opatření, která byste měli implementovat pro dosažení bezpečného zpracování osobních údajů. Námi provedený audit poté slouží pro právníky nebo konzultanty, kteří realizují implementaci GDPR „shora dolů“ a zjištěné skutečnosti budou potřebovat. V případě vašeho zájmu poskytneme součinnost při dalších jednáních nebo implementaci nápravných opatření.
Nabízíme vám naše know-how, mnohaleté zkušenosti našich IT specialistů a konzultantů. V právních otázkách a online marketingu spolupracujeme s dalšími odborníky z firmy ADVIGO Consulting s.r.o., SPOLAK s.r.o. a dalšími.
V případě zájmu kontaktujte: Ing. Jan Valdman, Ph.D., tel. 603590152, e-mail GDPR@whitesoft.eu.
Whitesoft je česko-belgická IT společnost, přední dodavatel řešení IBM Collaboration Solutions, s pobočkami v Praze, Liberci,
Plzni, Ústí nad Labem a v Antverpách.
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