
 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci kontroly klademe důraz i na vylepšení workflow a vnitřních procesů ve společnosti.  

Compliance uvnitř společnosti Compliance společnosti navenek 

V rámci kontroly procesů uvnitř společnosti se zaměříme 
zejména na následující problémy: 

V rámci kontroly procesů navenek bude hlavní pozornost 
věnována následujícím oblastem: 

► Je z vnitřních předpisů 
zřejmé, jak mají zaměstnanci 
zacházet s osobními údaji? 

► Dostává se zaměstnancům 
na různých úrovních pravidel-
ných školení a dostávají ty 
správné informace? 

► Jsou zaměstnanci schopni 
identifikovat proces zpraco-
vání, vč. nových procesů? 

► Jsou dobře nastavena pravi-
dla pro odhalení, vyšetření a 
ev. ohlašování porušení za-
bezpečení? 

► Jsou vhodně nastavena tech-
nická a organizační opatření? 

► Jak jsou zpracovávána data 
v rámci skupiny? 

► Jsou záznamy o činnostech 
zpracování aktuální a úplné? 

► Jsou v nezbytných případech 
prováděny analýzy vlivu zpra-
cování, a to v doporučeném 
rozsahu? 

► Jsou vypracované balanční 
testy?  

► Jsou údaje zpracovávány 
pouze v nezbytném rozsahu 
a po nezbytnou dobu? 

► Dochází ke zpracování 
zvláštní kategorie osobních 
údajů? 

► Je optimálně nastaven interní 
compliance management? 

► Jsou audity prováděny pravi-
delně?  

► Jmenování pověřence a 
jeho činnosti 

► Komunikace s dozorovým 
orgánem 

► Uzavírání smluv o společ-
ném správcovství mezi 
společnými správci 

► Zpracování údajů v oblasti 
HR, marketingu a dodava-
telských a odběratelských 
vztahů, se zaměřením na 
plnění informační povin-
nosti (vč. aktualizace) 

► Uzavírání smluv zpracova-
telských a provádění au-
ditů (vč. úpravy podzpra-
covatelských vztahů) 

► Správné nastavení pro-
cesu ohlašování porušení 
zabezpečení 

► Předávání osobních údajů 
(vč. předávání do třetích 
zemí) 

► Správné nastavení webo-
vých stránek, vč. cookies a 
pluginů 

► Správné a optimalizované 
nastavení plnění informační 
povinnosti vůči subjektům 
údajů 

► Nastavení uplatnění práv 
subjektů údajů (bez nepři-
měřeného zatížení správce), 
vč. realizace práva být zapo-
menut 

► Zpracování biometrických 
údajů, nastavení kamero-
vých systémů aj. 

 

KOMPLEXNÍ AUDIT –  DÍLČÍ AUDIT –  AUDIT ZPRACOVATELŮ –  IT AUDIT 

Zkontrolujte, jestli s daty správně nakládáte Vy i osoby, kterým je svěřujete.  
 

Namísto komplexního auditu, který kombinuje kontrolu interních a externích prvků zpracování, se můžeme zaměřit 
pouze na činnosti konkrétního oddělení společnosti nebo na specifický proces zpracování. Výjimkou nebývají ani ana-
lýzy zpracování osobních údajů v rámci daného IT systému. Doporučujeme také provádět audity u vybraných zpraco-
vatelů. Rádi Vám připravíme nabídku na míru jak pro komplexní audit, tak pro jednotlivé dílčí činnosti. Budete přesně 
vědět, kdy a co od nás dostanete. Spolupracujeme i s IT specialisty a součástí auditu může být i audit používaných 
informačních technologií, včetně nastavení zabezpečení.   
 

 Získejte s námi klid a jistotu v tom, že s osobními údaji nakládáte tak, jak máte. 
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ROZHOVORY ►ANALÝZA DOKUMENTŮ ► AUDITNÍ ZPRÁVA ► NÁPRAVA NEDOSTATKŮ 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je účinné již čtvrtý rok a za tu dobu se vývoj technologií i metod 
zpracování dat významně posunul. Chceme Vám pomoci, abyste drželi krok s dobou a mohli směle realizovat své před-
stavy v souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů.   
 
Byla také vydána řada výkladových stanovisek a soudních a správních rozhodnutí. Závěry z nich je nezbytné promítnout 
do zavedené interní dokumentace i do dokumentů, jimiž se společnost prezentuje navenek.  
 
Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů a pomůžeme Vám zjistit, jestli 
zpracováváte osobní údaje v souladu s aktuálními právními předpisy i výkladovými stanovisky dozorových orgánů.   
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