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PREDSTAVITEV

Zupo d. o. o.

GDPR usklajevanje (v zadnjem trenutku)
..27. aprila 2016 je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov. Dve leti smo imeli čas, da v svoje poslovanje vpeljemo potrebne
ukrepe za skladnost, saj je s 25. majem 2018 treba začeti uporabljati Uredbo. Ste že pripravljeni?..

5 pravnikov, 6 mnenj
Mnenja o področju Splošne uredbe o varstvu
podatkov (GDPR) so lahko zelo deljena. Precej je
odvisno od tega, koga vprašate za mnenje. Nekdo iz IT stroke bo imel precej drugačno mnenje
od nekoga iz marketinga ali pravne službe, saj
vsak na zakonodajo gleda s svoje perspektive.
Dejstvo, mimo katerega ne moremo, je zagotovo to, da Splošna uredba o varstvu podatkov ne
zajema samo pravnih in organizacijskih, ampak
tudi tehnične ukrepe. Če želimo uspešno implementirati spremembe, ki jih prinaša Splošna
uredba o varstvu podatkov, moramo k področju
pristopiti celostno in združiti strokovnjake z
različnih področij, ki lahko skupaj zagotovijo
uspešno implementacijo. Pomembno se je zavedati, da vseh odgovorov na vprašanja v zvezi
z novo zakonodajo ni, saj so določena področja
še premalo definirana in se bodo dokončno
izoblikovala tudi skozi (pravno) prakso.

Priložnost ali nepotrebna težava?
Splošna uredba o varstvu podatkov je odlična
priložnost, da organizacije uredijo svoje zbirke
osebnih podatkov in če jih še nimajo, vpeljejo
potrebne procese za njihovo varovanje. Tovrstna zakonodaja ne bi smela biti breme organizacijam, ampak priložnost za uporabnikom
bolj prijazno in transparentno ravnanje z njihovimi osebnimi podatki, s čimer si organizacija
pridobi zaupanje in poveča ugled.

Novosti, ki jih uredba prinaša
88-stranska Uredba želi z vpeljavo novosti zagotoviti boljši nadzor državljanov nad njihovimi
osebnimi podatki, do katerih morajo imeti dostop in biti o njihovi obdelavi obveščeni. Vsak
posameznik ima pravico do izbrisa, popravka ali
prenosa njegovih osebnih podatkov (takrat, ko je
to zakonsko izvedljivo). Privolitve, ki jih podjetja
zbirajo, morajo biti jasne, nedvoumne in izrecne,
omogočati pa morajo tudi delno omejitev obdelave v delih, ko je to mogoče. Uredba posebno
ureja področje privolitev otrok in nalaga obvezno
poročanje o incidentih, npr. ob vdoru v zbirko
osebnih podatkov, najkasneje v 72 urah. Poleg
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
za podjetja, ki obdelujejo posebne vrste osebnih
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podatkov in tiste, ki opravljajo tvegane postopke
obdelave podatkov, je precej velika novost tudi
višina kazni za prekrške. Ta znaša lahko tudi 2 do 4
% letnega svetovnega prometa organizacije.
Uredba v določenih primerih določa obvezno izvedbo presoje vplivov na zasebnost (angleško
PIA – Privacy Impact Assesment). To bo treba izvesti v primerih, ko bi določena vrsta obdelave
lahko povzročila veliko tveganje za pravice in
svoboščine fizičnih oseb itd.

Kdo je lahko DPO?
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
je ena izmed večjih novosti, ki jih prinaša zakonodaja. To nalogo lahko opravlja vaš zaposleni ali
pa zunanji sodelavec (lahko tudi pravna oseba), ki
je pri svojem delu neodvisen in imenovan na
podlagi svojega strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov.
Splošna uredba o varstvu podatkov ni le pravo
Zagotavljanje skladnosti z GDPR težko nudi ena
oseba, saj je potreben nabor znanj preširok. Izdelava ustreznih privolitev in pogodbenih
razmerij nista edini področji, ki jih je treba pokriti. Še zdaleč ne. Uspešna implementacija Splošne
uredbe o varstvu podatkov zajema širok nabor
znanj s področja varovanja informacij, kjer najdemo pravilno določene in implementirane pos
topke za varovanje informacij (in osebnih podatkov), ki so formalizirani (varnostne politike, pravilniki, kodeksi ravnanja) in tudi pravilno komunicirani z zaposlenimi v organizaciji. Pomemben del
Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je
tudi ta, da ni dovolj imeti postopke zapisane na
papirju, ampak jih je potrebno v praksi tudi izvajati. Prenos znanja na zaposlene je mogoč le z
učinkovitim izobraževanjem, ki ni enkratno, ampak se izvaja obdobno in se vseskozi dopolnjuje
glede na spremembe v poslovnih procesih. Preventivne kontrole nad izvajanjem vpeljanih procesov nam omogočajo potreben nadzor nad
podatki v organizaciji in hitro ukrepanje ob pojavu nepravilnosti.

GDPR z ekipo Safe Mode
Podjetje Zupo d. o. o. na trgu nastopa že 28 let.
Tehnološko usmerjeno podjetje je pred nekaj leti
ustvarilo blagovno znamko Safe Mode, pod kat-

erim imenom njihova ekipa deluje na področju
varovanja informacij. Ob prihodu Splošne uredbe o varstvu podatkov je omenjeno področje še
pridobilo na pomembnosti, saj varstvo osebnih
podatkov pravzaprav pomeni varovanje informacij v organizaciji. Nemogoče je zagotoviti varnost osebnih podatkov vaših strank, če podjetja
nimajo urejenih tudi ostalih področij.
Za namen zagotavljanja skladnosti s Splošno
uredbo o varstvu podatkov so v ekipi Safe Mode
razvili delovne procese, ki se sistematično lotevajo problematike. Ekipi so se pridružili različni
strokovnjaki, ki poskrbijo za vse aspekte Uredbe.
Nudijo tudi storitev certificirane Pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki
lahko v organizacijah bedi nad poslovnimi procesi in svetuje na tem področju.

Kontakt
Poslovni prostori podjetja Zupo d. o. o. se nahajajo v industrijski coni Trzin, na naslovu Borovec 11.
Za vsa vprašanja in dogovarjanje za termine so
vam na voljo preko elektronske pošte info@
safe-mode.net. 
(P. R.)
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