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Hrozba počítačových útokov ransomvér a 
malvér na podnikanie je skutočná.
Teraz, keď je v platnosti aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), je 
ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby podniky implementovali správnu 
úroveň bezpečnosti siete a chránili svoje vlastné údaje aj údaje zákazníkov.

Mnohé firmy si mylne myslia, že nariadenie GDPR sa na ne nevzťahuje, zatiaľčo 
iní ho ignorujú a dúfajú, že zanikne. Nie je to tak, pretože všetky firmy ho musia 
dodržiavať.

Nariadenie nahradilo právne predpisy o ochrane údajov jednotlivých krajín, 
ktoré pomáhajú objasniť a konsolidovať tieto právne predpisy do jedného. 
S týmito zmenami prichádza požiadavka prísnejšej bezpečnosti obchodnej siete.

GDPR.
vykonajte opatrenia



Čo je nariadenie GDPR?

Nariadenie GDPR nahradilo smernicu o ochrane 
údajov 95/46/ES a stanovuje minimálne normy 
ochrany osobných údajov občanov EÚ a voľný 
pohyb údajov v rámci EÚ.

Spoločnosti majú zákonnú povinnosť dodržiavať 
pravidlá. Predpisy sa budú vzťahovať na každého 
člena Európskej únie a na Spojené kráľovstvo po 
Brexite. Nariadenie tiež rozširuje právomoc na 
všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné 
údaje osôb s bydliskom v EÚ bez ohľadu na 
geografickú polohu podniku alebo miesto, kde sa 
údaje spracúvajú alebo kde sa s nimi zaobchádza.

Porušenie nariadenia by mohlo viesť k značným 
finančným pokutám a nepochybne širšiemu vplyvu 
na podnikanie, keďže sa testuje dôvera klienta a 
zákazníka.

Ak sa zistí, že firma nedodržiava 
nariadenie GDPR a porušuje údaje, 
mohla by jej hroziť pokuta až do 
výšky 20 miliónov EUR alebo až 
4 % celkového ročného obratu, 

podľa toho, čo je vyššie.

Okrem toho, ak dôjde k porušeniu údajov alebo 
k nesprávnemu poskytnutiu údajov, jednotlivci 
majú právo požadovať náhradu za malé a závažné 
porušenia nariadenia.

Článok 32 sa konkrétne venuje požiadavke, aby 
firmy poskytovali spoľahlivú bezpečnosť údajov, 
ktorá umožňuje bezpečný prístup a bezpečné 
spracovanie údajov. Uvádza:

[Firmy musia mať] ...proces 
pravidelného testovania, 
posudzovania a hodnotenia 
účinnosti technických a 
organizačných opatrení 
na zaistenie bezpečnosti 

spracúvania.

Je nevyhnutné, aby firmy zaviedli vysoký 
štandard zabezpečenia siete, aby boli v súlade 
s nariadením GDPR. Vzhľadom na čoraz častejšie 
a sofistikovanejšie počítačové útoky na siete a 
počítače na celom svete je veľmi dôležité, aby všetky 
firmy brali nariadenie GDPR vážne.

Prvým krokom k dosiahnutiu súladu je 
implementácia správnej úrovne bezpečnosti siete 
na ochranu údajov pred ohrozením. 

Začať audit



Zabezpečenie vašich údajov

Firmy musia mať zavedené systémy na 
zabezpečenie vlastných údajov a údajov 
zákazníkov, ktoré ukladajú. Toto mohlo byť prioritou 
nízkej úrovne v minulosti, ale s nadobudnutím 
účinnosti nariadenia GDPR a zvyšujúcou sa hrozbou 
zo strany počítačových zločincov, teraz nemajú na 
výber a musia brať sieťovú bezpečnosť vážne.

Porušenia ochrany údajov musia byť hlásené 
orgánom na ochranu údajov a dotknutým osobám 
do 24 hodín. Dokonca aj malé porušenie by mohlo 
stačiť na zastavenie podnikania, či už je to z dôvodu 
pokút, alebo vplyvu na dobré meno firmy.

V nariadení sa uvádza, že musí existovať primeraná 
ochrana pred náhodným alebo nezákonným 
zničením, stratou alebo zmenou osobných údajov. 
Nedostatočná bezpečnosť a slabé monitorovanie 
nie sú prípustné. 

Aby boli firmy kompatibilné, musia byť zavedené 
opatrenia riadenia, ktoré zahŕňajú podrobnú 
dokumentáciu, registráciu a hodnotenie 
bezpečnostných rizík.

Firma musí používať šifrovanie údajov a výkonné 
opatrenia na ochranu údajov v reálnom čase, ktoré 
využívajú inovované a neustále aktualizované 
technológie zabezpečenia siete.

Jednoduchá a komplexná ochrana 
siete

Zatiaľčo sa technológia určite zjednodušila, mnohé 
aspekty nášho života, pokrok v tom, ako ľudia 
pracujú a spolupracujú, často vytvárajú pre firmy 
veľké výzvy v oblasti bezpečnosti údajov.

Riadenie rýchlo rastúceho počtu inteligentných 
zariadení prihlasujúcich sa do sietí, 
uprednostňovanie a zablokovanie širokého spektra 
aplikácií založených na cloudových aplikáciách a 
ochrana pred každodennými narušeniami a útokmi 
na webe nikdy neboli dôležitejšie.

Súčasne, ako sa vyvíjajú hrozby a diverzifikujú sa 
výzvy, stáva sa pre firmy čoraz ťažšie, aby udržali 
krok s týmito zmenami. Bez efektívneho riešenia na 
kontrolu, optimalizáciu a potenciálne zablokovanie 
sociálnych aplikácií, aplikácií týkajúcich sa 
produktivity a iných webových aplikácií môže firma 
riskovať stratu produktivity práce a vystavenie 
podnikových sietí novým webovým hrozbám a 
potenciálnym narušeniam údajov. Toto nie je 
v prípade nariadenia GDPR prípustné.

Mnohé malé a stredné firmy sa nezameriavajú na 
bezpečnosť – ale teraz je čas investovať – a nemusí 
to byť príliš nákladné alebo zložité.

Spoločnosť Zyxel ponúka úplný súbor novej 
generácie Unified Security Gateways (USG), ktorý 
poskytuje bezkonkurenčnú ochranu pred malvérom 
a neoprávnenými aplikáciami. Kombinácia tohto 
riešenia s hĺbkovou kontrolou paketov, vďaka ktorým 
je rad USG od spoločnosti Zyxel prirodzenou voľbou 
na ochranu firiem pred ransomvérom a na splnenie 
požiadaviek nariadenia GDPR.

VYKONAJTE OPATRENIA TERAZ.  
Nečakajte, kým bude príliš neskoro



Integrovaná bezpečnostná technológia brán Zyxel USG

Séria USG
Séria USG poskytuje celkovú nevyhnutnú ochranu pred útokmi z internetu a hackermi. Vďaka komplexnej 
UTM (jednotná správa hrozieb), ktorá zahŕňa antispam, antivír, filtrovanie obsahu a detekciu prienikov, táto 
séria predstavuje robustné riešenie proti neustále závažnejším nebezpečenstvám.

Séria ATP
Naša pokročilá ochrana pred hrozbami (ATP) vedľa UTM disponuje tiež technológiou sandboxing, ktorá 
v reálnom čase identifikuje neznáme hrozby a chráni pred útokmi nultého dňa. ATP je správnou voľbou pre 
ochranu sietí pred stále vynaliezavejšími hackermi.  

Séria NSG
Vďaka takmer nulovému nastavovaniu umožňujú brány Zyxel Nebula rýchle a jednoduché nasadenie na 
vzdialených miestach. Brána z cloudu automaticky importuje nastavenie politík a konfigurácie, upgrady 
firmwaru a aktualizácie bezpečnostných podpisov, a jej obsluha sa tak obíde bez miestneho sieťového 
odborníka.

UTM - kompletná ochrana siete pomocou antivíru, antispamu, 
filtrovaniu obsahu Content Filtering 2.0, detekcie a prevencie 
prienikov a kontroly aplikácií

VPN - pobočky, obchodní partneri a domáci užívatelia môžu 
pomocou firewallov ZyWALL vytvoriť site-to-site IPSec VPN 
pripojenie

Jednoduché použitie - správa zložitých konfigurácií môže byť 
neprehľadná a časovo náročná. Laikom a užívateľom v malých a 
domácich kanceláriách séria ZyWALL USG poskytuje užívateľské 
rozhranie s režimom „easy mode“

Sandboxing - slúži ku spúštaniu a kontrole neznámych 
programov v izolovanom prostredí, v ktorom sandbox cloud 
analyzuje ich chovanie a v reálnom čase overuje, či sú 
škodlivé

 UTM –  balíček ATP zahŕňa klasickú UTM ochranu, ako 
napr. zabezpečenie pred hrozbami z internetu a nástroj pre 
blokovanie malwaru

Analytics – nástroj SecuReporter analyzuje vaše 
zabezpečenie a realizuje koreláciu dát v reálnom čase

Jednoduché nastavenie - správcovia majú prehľad a kontrolu 
nad celou sieťou, vďaka čomu môžu aj bez prístupu k jednotlivým 
zariadeniam sledovať protokoly udalostí a štatistiky prevádzky a 
riadiť využitie pásma, klientov v sieti a jednotlivé aplikácie.

VPN - bezpečnostná brána umožňuje pomocou niekoľkých málo 
kliknutí v riadiacom centre Nebula Control Center veľmi jednoducho 
nakonfigurovať VPN pripojenie medzi jednotlivými lokalitami (site-to-
site) alebo hviezdicovo (hub-and-spoke)

Správa politík - brány Zyxel Nebula podporujú správu na báze 
objektov a unifikovanú konfiguráciu všetkých bezpečnostných 
politík. Výsledkom je jednoduchá konfigurácia firewallov a všetkých 
bezpečnostných prvkov pre rýchlejšie, jednoduchšie a kvalitnejšie 
nastavenie politík.

Bližšie informácie

Bližšie informácie

Bližšie informácie



Ochrana vašej siete

Nie ste si istí bezpečnosťou vašej aktuálnej siete? Prečo nevyskúšať náš bezpečnostný audit? Uvedie 
úroveň ochrany, ktorú poskytuje vaše súčasné riešenie, a v čom sa môžete zlepšiť. 

Integrovaná bezpečnostná technológia brán Zyxel USG

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

WLAN
Controller

Application
Intelligence

Firewall

Detekciou a odstránením 
malwaru predchádzate 

najnovším hrozbám.

Znižuje počet spamov, útokov 
a vírových infekcií šírených 

emailom.

Je integrovaný do rádiového prijímača 
brány WLAN a znižuje náklady na 

nasadenie viacerých zariadení.

Kontrolou sieťovej prevádzky 
predchádza známym aj neznámym 

kybernetickým hrozbám.

Blokuje použitie webových 
aplikácií, prostredníctvom 

ktorých by hrozby mohli 
preniknúť do siete.

Monitoruje a riadi príchodziu 
a odchodziu sieťovú 

prevádzku.

Kontaktujte nás Začať audit



For more product information, visit us on the web at www.zyxel.com
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