Kdo jsme?
Jsme společnost GDPR General Data Protection Regulation s.r.o. a jsme tým odborníku, kteří si
uvědomují, jak cenou komoditou osobní údaje jsou a jak snadno se dají zneužít. Náš tým se skládá z
odborníků, kteří jsou specializováni nejenom na ochranu osobních údajů, ale také na kybernetickou
bezpečnost, archivační, cloudové a právní služby.

Proč to děláme?
Protože nařízení GDPR nastavuje jasná pravidla pro ochranu osobních údajů, osobních údajů nás
všech. Nařízení sice stanovuje velice přísné pokuty za porušení, ale pořád to jsou jen pokuty a hlavně,
až za porušení, to už je ale trochu pozdě. To už naše data mohou být kdoví kde. My jsme se rozhodli
minimalizovat tyto rizika a předcházet jim, a to tak že ukazujeme skutečný stav věci hned, ještě před
tím, než se rozhodnete svá dat někomu předat, můžete se bezplatně podívat, jak má daná organizace
nastaveno GDPR, jaké má hodnocení, jestli daná organizace dodržuje povinnosti vyplívající z GDPR.
Můžete se podívat nebo přidávat recenze a mnoho dalšího, a to vše přehledně a na jednom místě.

Proč udělujeme značku kvality GDPR?
Protože orientace v této novodobé problematice může být trochu složitá, proto se snažíme, aby bylo
vidět již na první pohled, že v dané organizaci je vše v pořádku a že prošla nezávislým a odborným
prověřením. Naši registrovanou značku kvality udělujeme vždy pouze na rok, a to z důvodu
aktuálnosti uváděných informací v oblasti dodržování práv a povinností ochrany osobních údajů,
které se mohou časem měnit.

Jak to děláme?
Vždy realizujeme vstupní analýzu, při které kontrolujeme dosavadní nastavení všech GDPR procesů.
Poté vše vyhodnotíme a ve výsledku objektivně zhodnotíme, těm nejlepším poté udělíme značku
kvality GDPR na příslušný kalendářní rok.

Jak probíhá hodnocení?
Celkové hodnocení je výsledkem nastaveného algoritmu, který zohledňuje neustále aktualizované
vstupní informace.

Co neprověřené organizace?
Pokud jsme ještě některou organizaci neprověřili, pak věřte že k tomu časem dojde, nicméně
organizací je mnoho a prověřování je časově dosti náročné. Proto jsme v detailu neprověřených
organizací zřídili možnost přednostního prověření, stačí kliknout na ,,ŽÁDOST O PŘEDNOSTNÍ
PROVĚŘENÍ GDPR“ a my tuto organizaci zařadíme do přednostního požadavku na prověření.

Mohu upravit vlastní detail?
Možnost úpravy vlastního detailu tady samozřejmě je. Klikněte na ,,ŽÁDOST O ÚPRAVU VLASTNÍHO
DETAILU“ kde budete přesměrování na kontaktní formulář, napište nám a hned jak to bude možné,
tak se s vámi spojíme a provedeme vstupní analýzu na základě které vyhodnotíme získané informace
a následně upravíme váš zobrazovaný detail.

Kolik to stojí?
Vstupní analýza a zveřejnění základních údajů v detailu je zdarma. Platí se pouze za doplňkové služby.

Použití ochranné známky nebo její částí bez písemného souhlasu vlastníka je nezákonné

