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GDPR ako 
príležitosť
Firmy, ktoré nakladajú s citlivými 
dátami, musia reagovať na nové 
európske nariadenie o ochrane 
osobných údajov (GDPR).

Je potrebné aktualizovať relevantné 
dokumentácie a tiež začať viesť 
záznamy o spracovaní.

GDPR však nevnímame iba 
ako ďalšiu reguláciu, ale tiež ako 
príležitosť získať konkurenčnú 
výhodu a dôveru Vašich klientov. 
Schopnosť vnímať identitu zákazníkov 
a poznať ich súkromie totiž otvára 
nové obchodné možnosti, nielen 
pre digitálne podnikanie.

—

kpmg.sk



Služby KPMG 
v súvislosti s GDPR
Sken
Identifikujeme, ktoré oblasti Vášho podnikania 
nové pravidlá ovplyvnia a do akej miery. 
Odhadneme časovú, pracovnú a finančnú 
náročnosť zmien.

Analýza
Detailne posúdime súčasný súlad Vašich postupov 
s novými pravidlami a zmapujeme spracovanie 
osobných údajov. Zohľadníme pri tom interné 
procesy, systémy spracovania osobných údajov, 
predpisovú základňu a ďalšie relevantné právne 
dokumenty.

Návrh budúceho stavu
Navrhneme všetky opatrenia na zosúladenie 
s novými pravidlami, vrátane úpravy procesov. 
Definujeme požiadavky na IT systémy a upravíme 
Vašu predpisovú základňu. Stanovíme priority, 
vyhodnotíme náročnosť a pripravíme plán aktivít.

Podpora pri implementácii
Pomôžeme s úpravou existujúcich systémov, 
alebo so zapojením nových, do Vašej podnikovej / 
systémovej architektúry. Poradíme aj s výberom 
dodávateľov a riadením implementačných 
projektov.

Čo nové pravidlá 
prinášajú?
Účinnosť nariadenia
Plné zosúladenie s požiadavkami musí 
prebehnúť do 25. mája 2018.

Sankcie a pokuty
Za nesplnenie povinností vyplývajúcich z nových 
pravidiel hrozí pokuta až do výšky 20 mil. EUR 
alebo 4 % z obratu.

Nová pracovná pozícia
V mnohých prípadoch bude nutné zriadiť špeciálnu 
pracovnú funkciu pre ochranu osobných údajov.

Oznamovacia povinnosť
Povinnosť hlásiť incidenty týkajúce sa osobných 
údajov dozornému úradu, prípadne všetkým 
dotknutým klientom.

Súhlas klientov
Zákazníkov bude treba znovu informovať 
a pre niektoré účely znovu získať ich súhlas.

Nové princípy
Implementovať sa budú nové princípy 
ako napríklad ustanovenie jedného dozorného 
orgánu, pseudoanonymizáciu dát, právo na výmaz 
osobných údajov, povinnosť ohlásiť regulátorovi 
porušenie ochrany OÚ, koncept „privacy 
by design / default“ a pod.

Analýza vplyvov
Pred spracovaním bude povinné analyzovať 
jeho vplyv na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť už pri návrhu
Firmy budú musieť preukázať, že bezpečnostné 
prvky sú už súčasťou návrhu postupu spracovania 
osobných údajov.
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