
Chráňte svoju firmu

Je čas jednať!

GDPR

Nariadenie GDPR nadobudlo účinnosť v máji 2018. Potreba 
zaistiť bezpečnosť vašej siete je dôležitejšia než kedykoľvek 
predtým. Je čas zaistiť bezpečnosť vašich údajov rýchlo a 
zabezpečiť ich súlad.
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GDPR vyžaduje, aby spoločnosti v súvislosti so zberom a spracovaním údajov preukázali, že

Pred GDPR nie je úniku

Je čas jednať

Chráňte svoju sieť
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GDPR

Zber a spracovanie
údajov v súlade s GDPR

•  Im daná osoba udelila výslovný súhlas ku zberu osobných 
údajov o nej. 

•  Údaje zhromažďujú za účelom, ktorý je jednoznačne 
špecifikovaný a legitímny.  

•  Osobné údaje spracovávajú, profilujú a segmentujú v 
súlade so zákonom, čestne a transparentne.

•  Údaje by mali byť spracovávané iba k uvedeným účelom.

•  Vedené záznamy by mali byť presné a aktuálne.

•  Údaje by mali byť archivované iba po nevyhnutnú dobu.

Prípady narušenia bezpečnosti údajov musia 
byť oznámené v priebehu 72 hodín od 
vznesenia žiadosti.

72
hodín

Aj malé narušenia bezpečnosti údajov môžu byť 
kvôli vysokým pokutám alebo poškodeniu 
povesti pre vašu firmu likvidačné.  

Malé
narušenia

Všetky žiadosti o opravu údajov, o ich vymazaní 
alebo o zdieľaní toho, aké údaje sú spracovávané, 
musia byť vyriešené v priebehu 1 mesiaca.

Jeden
mesiac

Vykonajte bezpečnostný audit

https://www.zyxel.com/sk/sk/security-audit/

