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Článok 32 – Zabezpečenie spracovania (os. údajov)

▪ (1) S prihliadnutím ku stavu techniky... povahe... rozsahu... a k rôznym 
závažným rizikám pre práva fyz. osôb, zavedú správca a spracovateľ vhodné 
tech/org. bezp. opatrenia.... zodpovedajúce danému riziku,.. včítane:

▪ a) pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov; 

▪ b) schopnosť zaistiť stálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 
a služieb spracovania; 

▪ c) …obnoviť dostupnosť osobných údajov…včas v prípade…technických 
incidentov; 

▪ d) …pravidelného testovania…a hodnotení účinnosti zavedených…opatrení…

▪ (2) … zohľadniť rizika… náhodného zničenia, straty, zmeny, 
neoprávneného sprístupnenia… osobných údajov



Certifikácie a pokladová dokumentácia dostupná na Microsoft Trust Center www.microsoft.com/trust
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Od analýzy rizík k DPIA (Článok 35)

▪ GDPR: nutné „posúdenie vplyvu“ (DPIA – Data Protection Impact 
Assesment) pre spracovanie údajov s vys. rizikom

▪ Spracovateľ: ako najlepšie vyhovieť správcovi a regulátorovi

▪ 1. Modelová analýza rizík určitého typu spracovania osobných údajov

▪ Hodnotíme riziká porušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov

▪ Ďalej riziká súladu s regulatornými požiadavkami pre správcov

▪ 2. Nastavenie adekvátnych bezp. opatrení

▪ 3. Charakteristika zostatkových rizík pre správcu



Vzorové „Posúdenie vplyvu“ DPIA na Office 365

▪ Spracovanie osobných údajov v Office 365 -vzorové scénare:

▪ Osobné údaje v Exchange Online / Outlook

▪ Citlivé osobné údaje v SharePoint Online 

▪ napr. výpis zo zdravotníckej dokumentácie

▪ Telemedicína / citlivé osobné údaje cez Skype forBusiness

▪ Analýza rizík a návrh zmierňujúcich bezpečnostných opatrení

▪ Formát „posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)“

▪ Naviac: popis účelu a scénare spracovania osobných údajov

▪ Naviac: posúdenie potrebz a primeranosti operácií spracovania
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