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Článek 32 – Zabezpečení zpracování (os. údajů)

▪ (1) S přihlédnutím ke stavu techniky... povaze... rozsahu... a k různě 
závažným rizikům pro práva fyz. osob, zavedou správce a zpracovatel 
vhodná tech/org. bezp. opatření.... odpovídající danému riziku,.. včetně:

▪ a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

▪ b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost
systémů a služeb zpracování; 

▪ c) …obnovit dostupnost osobních údajů…včas v případě…technických incidentů; 

▪ d) …pravidelného testování…a hodnocení účinnosti zavedených…opatření…

▪ (2) … zohlednit rizika… náhodného zničení, ztráty, pozměňování, 
neoprávněného zpřístupnění… osobních údajů



Ochrana dat v 
úložišti a při 

přenosu

1. Ochrana dat 

(důvěrnost, integrita)

4. Nástroje pro kontrolu 

a auditovatelnost

3. Řízení přístupu, zabezpečení identit

Brzká detekce 
bezpečnostních 

incidentů, 
Threat Intelligence

6. Zvládání 

bezp. incidentů

Kontrola pomocí certifikací 

a auditů třetích stran. 

Provozní logy a další 

kontrolní nástroje.

Zabezpečení 
zařízení, informací, 
a uživatel. identit

2. Zabezpečení 

koncových zařízení

Správa identit v cloudových 

službách s integrací do on-premise 

snižuje rizika slabých hesel

Přenesení části odpovědnosti na zpracovatele
Nástroje k ochraně důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů

5. Nástroje pro vysokou 

dostupnost a odolnost



Office 365 / Azure 
Datacenter  Network Microsoft – firemní síť

Lock Box udělí nutné zvýšení práv administrátora 

k provedení úkonu. Auditovatelné logováním.

Prověrky administrátorů:

1. Kontrola trestního rejstříku

2. Kontrola zadlužení a referencí ze zaměstnání

3. Musí projít bezpečnostním školením

Administrátor cloudu žádá přístup

Udělení dočasného přístupu:

• Jen metadata? (poštovní obálka)

• Obsah dat?

Smluvní nastavení podmínek, za kterých 

může administrátor cloudu dostat přístup 

na zákaznická data.









www.microsoft.com/trust

protection.office.com

http://www.microsoft.com/trust














Další nebo „citlivé“ osobní 

údaje v cloudu „B“

Základní identifikační údaje 

subjektu dat v cloudu „A“

Privátní cloud 
správce dat

Propojení oddělených záznamů 
subjektu dat jedinečným, 

bezvýznamovým identifikátorem

„Privacy by Design“ (čl. 25, 32)
Pseudonymizace, šifrování, minimalizace

Řízení přístupu a 
logování událostí

Ochrana šifrováním – volby z pohledu zpracování v cloudu:

1) Klíče v perimetru správce (dešifrovaná data pouze uvnitř organizace)

2) Klíče využívá aplikace v cloudu, ale jsou „pod výhradní kontrolou správce“

3) Klíče ve správě zpracovatele; zákazník má auditovatelnost přístupu z logů

Key Vault

Způsob 
zpracování 
dat v cloudu
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Alternativa ke zvážení:

Přesuňte část odpovědnosti 
na poskytovatele cloudových služeb, 
který je k tomu náležitě vybaven!
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