
Váš čas běží.

Je čas jednat

GDPR

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) nabývá účinnosti 
už 25. května 2018. Malé a střední firmy musí neprodleně při-
jmout opatření, aby způsob, jakým používají a chrání údaje, 

byl v souladu s požadavky GDPR.

Antivir

Antispam

Firewall

Aplikační 
inteligence

Detekce a 
prevence průniků

Filtrování obsahu
WLAN 

kontroler 

20 milionů €

4 % z celkového 
ročního obratu 
podle toho, 

až

která hodnota je vyšší

nebo

není na GDPR 
připraveno

80%
firem utrpělo narušení 
bezpečnosti údajů

92%

má obavu, 
že se stanou 
obětí narušení 
bezpečnosti údajů

42%
nemá o 
existenci 
GDPR tušení

25%

přesně neví, 
co pro ně GDPR 
znamená

52%

GDPR vyžaduje, aby společnosti v souvislosti se sběrem a zpracováním údajů prokázaly, že

•  Jim daná osoba udělila výslovný souhlas ke sběru osobních 
údajů o ní.

•  Údaje shromažďují za účelem, který je jednoznačně 
specifikován a legitimní.

•  Osobní údaje zpracovávají, profilují a segmentují v souladu 
se zákonem, čestně a transparentně.

•  Údaje by měly být zpracovávány pouze k uvedeným účelům.

•  Vedené záznamy by měly být přesné a aktuální.

•  Údaje by měly být archivovány pouze po nezbytně nutnou 
dobu.

Sběr a zpracování 
údajů v souladu s GDPR

Před GDPR není úniku

Je čas jednat

Chraňte 
svou 

síť

Všechny žádosti o 
opravu údajů, o 
jejich vymazání 
nebo o sdělení toho, 
jaké údaje jsou 
zpracovávány, musí 
být vyřešeny 
během 1 měsíce.

Případy narušení 
bezpečnosti údajů 
musí být oznámeny 
během 72 hodin od 
vznesení žádosti.

I malá narušení 
bezpečnosti údajů 
mohou být kvůli 
vysokým pokutám 
nebo poškození 
pověsti pro vaši 
firmu likvidační.
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Proveďte bezpečnostní audit
Kontaktujte společnost Zyxel a získejte bezplatnou konzultaci k síťové bezpečnosti
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