ERP informační systém

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

Systém WAK INTRA obsahuje funkce, které pomáhají uživatelům systému naplňovat
podmínky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních
údajů (dále jen GDPR).
1) Přístup k datům
Přístupová práva
Základním pravidlem ochrany dat je správné nastavení přístupu k těmto datům. Přístup k osobním datům fyzických
osob lze v systému WAK INTRA rozdělit do dvou zásadních skupin. První skupinu tvoří kontaktní osoby, tzn. externí
fyzické osoby – fyzické osoby zákazníků, dodavatelů, ze státní správy atd. Druhou skupinou fyzických osob jsou
vlastní zaměstnanci. Pro každou skupinu jsou v systému evidována kvalitativně jiná data.
Z pohledu GDPR je důležitá skutečnost, že v systému WAK INTRA jsou evidována osobní data každé skupiny
odděleně. Data kontaktních osob jsou evidována v rámci modulu Organizace a data vlastních zaměstnanců
jsou evidována v modulu Zaměstnanci.
Jednotlivým uživatelům systému WI lze s ohledem na jejich pracovní potřeby vymezit základní rozsah
přístupu k osobním datům fyzických osob pomocí přístupových práv.
Expirace hesla
Dalším důležitým prvkem ochrany přístupu k datům je nastavení doby expirace hesla. V parametrech systému je
možno nastavit dobu, po kterou je zadané heslo platné. Po uplynutí této doby bude systém vyžadovat jeho změnu.

2) GDPR úvod
Subjekt údajů: fyzická osoba, které se týkají osobní údaje evidované v systému WI. Za fyzické osoby lze považovat
osoby evidované převážně jako kontaktní osoby organizací nebo jako samostatné organizace a vlastní zaměstnance.
Správce dat: právnická nebo fyzická osoba, která eviduje a nakládá s daty jiných fyzických osob - uživatel WI
Zpracovatel dat: právnická nebo fyzická osoba, který zpracovává data pro správce
Agendu GDPR lze z pohledu uživatele systému WAK INTRA rozdělit do následujících oblastí:
- evidence právních důvodů umožňujících nakládat s osobními daty fyzických osob (zaměstnanců a zákazníků)
- informativní povinnost vůči subjektu údajů
- přehled o přístupu k datům
- naplnění práv subjektů údajů
Funkce související s GDPR jsou v systému implementovány v rámci modulů
Systém, Organizace a Aktivity. V menu Systém / GDPR jsou umístěny základní
číselníky Pravidla a Důvody. Nejdůležitější součástí tohoto menu je evidence
konkrétních povolení zpracovávat osobní údaje.
Funkce umožňující generovat jednotlivá povolení resp. žádosti o povolení jsou
umístěny v modulu Organizace.
Evidence požadavků jednotlivých subjektů údajů je soustředěna v rámci modulu
Aktivity.
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3) Číselník Pravidla
Tento číselník je určen
k evidenci pravidel přístupu
k datům.
Pravidlo
představuje
definici
konkrétních osobních údajů,
která mají být v rámci
pravidla přístupná (jméno,
příjmení, atd.). Zároveň je
možno specifikovat jednotlivé
uživatele
systému,
kteří
budou mít na základě
pravidla
přístup
k definovaným datům.
Povolené chráněné údaje
jsou takové údaje, které jsou
označeny černou šipkou
v prvním sloupci tabulky.
Stejný princip platí pro osoby,
které mají povolení přístupu
k daným údajům.
Umístěním kurzoru myši na zvolený údaj a kliknutím levého tlačítka myši lze provést označení resp.
odoznačení údaje.

4) Číselník Důvody
Tento číselník umožňuje definovat právní důvody, na jejichž základě mohou být osobní údaje v systému evidovány.
Ze šesti důvodů definovaných GDPR bude v systému převážně využito důvodu plnění smlouvy, důvodu souhlasu a
důvodu zákonné povinnosti.
Každému důvodu je možno
definovat konkrétní účel souhlasu,
nezbytně nutnou dobu zpracování
osobních dat, odkaz na zákonnou
normu
a
potencionální
zpracovatele,
kteří
budou
s osobními daty dále nakládat.
V rámci
Účelu
souhlasu
doporučujeme
zařadit
také
poznámku o poskytování dat do
třetích zemí.
Údaje definované v Důvodu jsou
přebírány
do
jednotlivých
povolení. Zároveň tvoří obsah
konkrétních žádostí o souhlas,
které můžete poslat ze systému
emailem nebo pomocí nezávislé
externí aplikace.

Tip: Při evidenci osobních údajů
pamatujte na tyto důležité zásady:
-

vyplatí se zpracovávat pouze nezbytné osobní údaje. Osobní údaje, které nejsou evidovány, nemohou
být ani zneužity.
subjekt údajů má kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů.

WAK System, spol. s r.o., Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Tel: +420-251 612 552
e-mail: waksystem@waksystem.cz , www prezentace: www.waksystem.cz

ERP informační systém

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

5) Evidence povolení
Tato agenda obsahuje evidenci jednotlivých povolení přístupu k osobním údajům fyzických osob včetně událostí,
které se daného povolení týkají. Tato evidence je východiskem pro realizaci informativní povinnosti správců údajů.
Povolení je evidováno k jedné konkrétní osobě a je určeno odpovídajícím důvodem a pravidlem. Důvod určuje účel,
možnou dobu zpracování osobních údajů a pravidlo, jaká data je možno v rámci povolení evidovat a kdo je může
zpracovávat.
Součástí jednotlivých povolení je také evidence událostí, které mohou k povolení nastat. Jedná se především o
vazbu na žádosti o udělení souhlasu a dále pak požadavky, které jsou generovány fyzickou osobou, o které jsou
evidována data. Jedná se především o požadavek opravy, výmazu, omezení zpracování dat atd.
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6) Informativní povinnost
Podpora zajištění informativní povinnosti je řešena pomocí několika seznamů, které zobrazují data evidovaných
povolení v kontextu nastavených podmínek pro vyhledání. Systém umožňuje mimo jiné zobrazit povolení dle
jednotlivých osob, organizací, důvodů, atd.

Přehled formulářového typu “Informativní přehled GDPR“ umožňuje naplnit právo fyzické osoby na přístup k osobním
údajům. Přehledně jsou zobrazeny jednotlivé parametry, na jejichž základě jsou osobní údaje jednotlivce v systému
zpracovávána.

6) Aktivity
V modulu Aktivity byly rozšířeny typy Událostí tak, aby bylo umožněno evidovat všechny
požadavky fyzických osob a dozorových orgánů týkající se agendy GDPR. Tato evidence
bude napomáhat dodržovat časové lhůty zpracování jednotlivých požadavků a zároveň
budou tyto požadavky dostupné na jednom místě pro případné kontroly kontrolních orgánů.
Jednotlivé události je možno svázat ke konkrétním povolením.
V modulu bude možno evidovat jak žádosti o udělení souhlasu, tak další požadavky. Jedná
se
především
o
požadavky
fyzických
osob
vyplývajících
z práva
na
opravu,
výmaz,
omezení
zpracování dat, námitky požadavky kontrolních
orgánů atd.
Tuto evidenci také doplňují nově definované
specifické stavy událostí přímo pro události
GDPR.
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7) Generování povolení
Do systému byly implementovány
funkce, které umožňují generovat
Povolení ke zpracování údajů
automatizovaně přímo při zadání
kontaktní
osoby.
Byla
také
připravena
funkce
umožňující
generovat povolení hromadně za
účelem
získání
především
obchodních souhlasů.
Součástí těchto funkcí je možnost
automaticky vytvářet události typu
Žádost
o
souhlas.
Ty jsou
generovány
na
základě
definovaných důvodů a pravidel
aktuálně vznikajícího povolení.
Žádosti je následně možné odeslat
ze systému přímo z dané Události
emailem konkrétní fyzické osobě
k získání
jejího
souhlasu
se
zpracováním dat. Druhou možností
je využít schopností nové robotické
aplikace, která automaticky generuje
emailové zprávy na základě stavu
generovaných událostí.
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8) Aplikace Povolení
Funkce této externí aplikace umožňují odeslání elektronické žádosti o získání souhlasu se zpracováním osobních
údajů fyzických osob. Následně tato aplikace poskytne dotazované osobě elektronický formulář, který umožňuje
realizaci či odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně prezentace podmínek důvodu získání
souhlasu. Funkce této aplikace zajistí automaticky odpovídající validaci stavu konkrétní události o udělení souhlasu.
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