
zmapujeme datovou architekturu a navrhneme 
optimální řešení v oblasti IT, včetně případných in-
vestic a vlastního výběru vhodného řešení, a to vše 
s ohledem na finanční a časovou náročnost,

pomůžeme Vám s implementací nezbytných IT ře-
šení, včetně případné dodávky doporučených a pro 
Vás vhodných SW a HW,

postaráme se o vytvoření komplexní sady vzoro-
vých smluv, týkající se celé problematiky GDPR, 
včetně potřebných interních směrnic, souhlasů 
dotčených osob i zpracovatelských doložek, 

provedeme posouzení všech interních i externích 
procesů ve Vaší organizaci z hlediska ochrany 
osobních údajů (Data Protection Impact  Asse-
ssment),

pomůžeme Vám s komunikací s dozorovými orgány,

poradíme Vám s případným jmenováním pověřen-
ce pro ochranu osobních údajů (Data Protection 
Officer) nebo s outsourcingem této nové pracovní 
pozice,

pomůžeme Vám průběžně vyhodnocovat soulad 
všech Vašich stávajících i chystaných aktivit tak, 
aby byla v každém okamžiku zaručena kompatibili-
ta s GDPR (zásada Protection by Design), 
 
analýzu zpracovávaných dat z pohledu ochrany 
osobních údajů, 

komplexní procesní, datový a právní audit za úče-
lem zjištění dopadů GDPR na Vaši organizaci.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 neboli GDPR (General Data Protection Regulati-
on), vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. S novými právy jsou spojeny i povinnosti, které musí splňovat všechny 
subjekty, poskytující zboží a služby na teritoriu Evropské unie. Změny se nejvíce promítnou do interních 
procesů, klientsko - zákaznické dokumentace a informačních systémů. Sankce za nedodržení povin-
ností mohou dosáhnout až 20 milionů eur nebo 4 % celkového ročního obratu správce, či zpracovatele.  
Proto je třeba začít už teď.

Bezpečně Vás provedeme celým procesem GDPR (viz. metodika Simac Technik ČR na druhé straně produktového listu), a to od úvodní 
- krátké vstupní analýzy, až po vlastní implementaci navrhovaných procesních a právních řešení, včetně případných změn v oblasti 
informačních technologií (IT). Jako významný systémový integrátor spolupracujeme jen s prověřenými a renomovanými technolog-
ickými výrobci působícími na celosvětovém trhu IT.

V celém procesu implementace GDPR úzce spolupracujeme a tvoříme společný tým s mezinárodní 
advokátní kanceláří UEPA, jejíž právníci mají rozsáhlé zkušenosti s ochranou osobních údajů.

V čem Vám pomůžeme?

Ve spolupráci s Vámi zajistíme zejména:

GDPR
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Rekognoskace struktury organizace a identifikace 
zpracovaných osobních dat

Zjištění stavu dokumentace procesů a prostředí ICT

Zjištění odpovědných pracovníků

Interview s vlastníky relevantních procesů a služeb

Analýza a vyhodnocení zjištěných dat

Hlavní výstupy:

Závěrečná zpráva 
včetně odhadu míry 

připravenosti na GDPR

Hlavní výstupy:

Dokument, který 
vyhodnocuje soulad 

aktuálního stavu 
zpracování osobních 
údajů a požadavků 

GDPR

Identifikace osobních dat

Revize procesů s cílem identifikovat pohyb  
osobních dat

Mapování pohybu dat

Mapování zabezpečení prostředí

Vyhodnocení souladu zpracování osobních  
dat s GDPR

Opatření pro splnění požadavků

Náhradní opatření

Návrh konfiguračních úprav

Návrh úprav procesů

Nové nástroje a procesy

Školení

Úpravy vstupních/výstupních rozhraní

Doporučení pro úpravy aplikací

Realizace programu implementace GDPR opatření, 
tzn. podle stanovených priorit realizace jednotlivých 
implementačních projektů

Testování výskytu nezabezpečených  
nebo neidentifikovaných dat

Testování zabezpečení dat

Testování procedur, procesů a znalostí

Detailní analýza

Návrh opatření

Implementace

Audit

Předběžná 
analýza

Hlavní výstupy:

Workshop se 
zákazníkem, stanovení 

priorit řešení.

Definice programu 
implementace GDPR 

opatření a dekompozice 
na jednotlivé 

implementační 
projekty.

Hlavní výstupy:

Reporty průběhu 
realizace programu 
implementace GDPR

Hlavní výstupy:

Výsledky auditních 
testů a doporučení 

nápravy


