LYKOŽRÚTOVÁ GDPR KALAMITA – oklamané tisícky povinných osôb v SK a CZ

Aj Váš už navštívil GDPR lykožrút ?
Najprv Vás poštou, mailom alebo telefonicky nastraší Nariadením GDPR s hrozbou veľkých pokút
a vzápätí Vám ponúkne skvelé a jednoduché papierikové riešenie (bezpečnostný projekt, všeobecná
papierová dokumentácia) a to bez návštevy a auditu, samozrejme s garanciou najnižšej ceny.
Sofistikovanejší lykožrút Vám predá službu externej zodpovednej osoby na báze – „Mesačne plať
a neotravuj ma s otázkami!“
Poviete si, mám ochranu osobných údajov vyriešenú ? Ani zďaleka nie...
Inými slovami, lykožrút Vám predá ilúziu riešenia – vycicia Vás z peňazí a Vy neskôr vyschnete ako
tatranský smrek na sankciách alebo súdnych sporoch z porušení práv dotknutých osôb
(bezpečnostných incidentov).
Prečo teda nestačia všeobecné papiere (dokumenty) na ochranu osobných údajov ?
Pozrime sa na to z iného uhla pohľadu.
Povinnosti z mzdovej a personálnej agendy riešite len papierovou smernicou alebo používate softvér,
vediete si účtovníctvo a radíte sa s daňovým poradcom? Veď predsa viete, že inak to ani nejde a pri
nesplnení povinností sú udeľované výrazné sankcie hrozí až likvidácia spoločnosti.
Povinnosti pri BOZP , PO a PZS tiež riešite len papierovým usmernením, alebo práve službou externej
autority, ktorá u Vás vykoná audit, navrhne a implementuje ochranné opatrenia, kontroluje ich
dodržiavanie a pravidelne s Vami komunikuje? A keď aj napriek opatreniam príde k pracovnému úrazu,
požiaru či neúplnom riešení povinností PZS hrozí Vám strata dobrého mena , sankcie a súdne spory.

Platí pravidlo, že Ochrana osobných údajov / GDPR je riadenie procesov pri ochrane osobných údajov
rovnako ako BOZP je riadenie procesov pri ochrane života a zdravia fyzických osôb.
Už chápete, čo Vám ponúkol GDPR lykožrút ? Ilúziu riešenia problematiky ochrany osobných údajov
za Vaše peniaze.
Nezostávajte naďalej v ilúzii bezpečia, ale riešte si povinnosti – chránite tým existenciu svojej firmy a
zároveň osobné údaje svojich zamestnancov a klientov. Faktom je, že moratórium na výkon kontrol
podľa novej legislatívy dozorným orgánom končí , najvyšší čas sa téme skutočne venovať !!!
Tak ako s účtovníctvom Vám pomôžu daňoví poradcovia, s problematikou BOZP, PO a PZS
špecializované firmy s odborne spôsobilými osobami, pri ochrane citlivých aktív osobných údajov sú
pre Vás vhodní dlhoroční špecialisti s preukázateľnými výsledkami a implementačnými referenciami.
Ako teda začať ?
3 kroky - VZDELÁVANIE, ROZHĽAD V PROBLEMATIKE, VÝBER SPOĽAHLIVÉHO PARTNERA
Koho si za riešiteľa nakoniec zvolíte, je samozrejme vašou voľbou. Naša ponuka :
Príďte ku nám na školenie – stojíme voči Vám tvárou v tvár, odpovedáme na Vaše otázky, oboznámime
Vás so všetkými konkrétnymi povinnosťami, vysvetlíme ako si zauditujete firmu a čo máte vykonať.
Naučíme Vás ako prakticky splniť požiadavky, napríklad jednoduché šifrovanie dokumentov pre
bezpečný mailový prenos. Vzdelávanie môžete absolvovať aj prostredníctvom eLearningu - získate
z pohodlia domova či práce potrebné skúsenosti spolu s Osvedčením, alebo sa môžete stať
špecialistom na problematiku ochrany OU – Zodpovednou osobou alebo manažérom Kybernetickej
bezpečnosti podniku. Naučíme Vás auditovať vlastné procesy v organizácii a zároveň si môžete
výrazne uľahčiť prácu so softvérovým modulom GDPR a poradenstvom s audítormi s 13 ročnou
praxou.
Podrobnejšie informácie získate na www.gdpr-software.eu.

Vykašlite sa na ilúzie GDPR lykožrútov, splňte si skutočne povinnosti a budete vždy GDPR ready !!

