
KAJ PA SEDAJ?
GDPR po 25.5.2018
Določila Splošne uredbe za varstvo osebnih 
podatkov so stopila v veljavo (GDPR).
Predstavlja prelomnico - začetek procesa 
zagotavljanja skladnosti organizacij z določili 
GDPR.

Organizacij ne razume popolnoma GDPR določil

96 %

Organizacij v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji je skladnih z GDPR

38 %

Organizacij v EU je na polovici procesa za zagotovitev skladnosti z GDPR

49 %

?

NAJVEČJI IZZIVI

pravica do izbrisa

načelo vgrajenega varstva podatkov

varnost obdelave podatkov

po mnenju organizacij v državah članicah EU

58 % 

57 % 

42 % 

beleženje aktivnosti na podatkih42 % 

20.000.000 EUR

letnega prometa organizacije2-4 %
ali

Izguba podatkov je poslovna škoda in okrni ugled blagovne znamke.

POZNAVANJE LASTNIH
PODATKOVNIH ZBIRK1

Če ne veste, kje se nahajajo podatki, jih ne morate zaščititi. 

30-40
Število aplikacij in storitev v oblaku, ki jih zaposleni uporabljajo
v organizaciji, po oceni vodij IT oddelkov.

1232
Dejansko število aplikacij in storitev v oblaku, ki jih uporablja 
povprečna organizacija. 

2
Odstotek podatkovnih zbirk, ki so izpostavljene
prek aplikacij za deljenje podatkov:

občutljive zdravstvene
informacije

osebno prepoznavne
informacije

informacije o
plačilnih karticah

65 %

26 %
17 %

NADZORUJTE IN IDENTIFICIRAJTE
VARNOSTNE GROŽNJE3

14 %  50 % 

20 % 

zaposlenih, ki predstavljajo visoko varnostno tveganje

skritih (neidentificiranih) osebnih podatkov
v zbirkah in predstavljajo visoko varnostno tveganje

ali več organizacij ima

OBVESTITE O KRŠITVAH4
72 ur / 3 dni
Najpozneje v tem času, po seznanitvi s kršitvijo, morate obvestiti pristojne organe.

Pomagamo vam vzpostaviti ustrezne tehnološke rešitve za varovanje zbirk osebnih
podatkov, v skladu z GDPR in glede na vašo organizacijsko strukturo in informacijski sistem.

Ste v dilemi? Našli bomo pravo rešitev.
Vprašajte naše strokovnjake!

?

UDEJANJAMO VAŠE VIZIJE

Zaščitite informacijske sisteme pred napadi in nadzirajte dostop do podatkov,
da preprečite vdore in zlorabe.

Stalno preverjajte stopnjo zaščite podatkovnih zbirk pred zlorabami in vdori,
da identificirate vrzeli in okrepite integrirano varnostno zaščito informacijskega
sistema organizacije. 

Pristojne organe morate obvestiti o kršitvi varstva osebnih podatkov.
Kadar je verjetno, da bi kršitev lahko povzročila visoko tveganje
za pravice in svoboščine posameznika, morate o kršitvi obvestiti tudi
posameznike, da se lahko ustrezno zavarujejo. 

ZmanjŠajte varnostna tveganja 

KAKO NAPREJ?

Povzeto po: 
Countdown to GDPR: Challenges and Concerns. Varonis, oktober 2017
Symantec State of European Data Policy, oktober 2016
Symantec 1H 2017 Shadow Data Report

Smart Com, 2018
www.smart-com.si

STE SKLADNI Z GDPR?
Če ne, niste edini.

VISOKE PREDVIDENE KAZNI

KAKO DO SKLADNOSTI?


