VPRAŠANJA ZA POMOČ PRI UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI Z UREDBO GDPR
DEJAVNOST DRUŽBE
IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

1.
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4.
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6.
7.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

8.
9.
PODLAGE ZA OBDELAVO

NAMEN OBDELAVE

10.
11.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
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17.

EVIDENCE IN ZBIRKE OSEBNIH
PODATKOV

18.
19.
20.
21.

S čim se ukvarja vaše podjetje/organizacija (glavna dejavnost, postranske dejavnosti)?
Ali je podjetje/organizacija ločena po posameznih organizacijski enotah, ki se ne ukvarjajo z isto dejavnostjo?
Ali sodelujete s pravnimi ali fizičnimi osebami?
Koliko naročnikov storitev imate na mesečni ravni?
Kakšno je okvirno število vaših poslovnih partnerjev (kupci, dobavitelji, ostali)?
Kakšno je število zaposlenih v vaši družbi?
Katere kategorije podatkov vodite/zbirate (npr. ime, priimek, datum rojstva, spol, mail, telefonska številka):
a. o zaposlenih
b. o kandidatih za zaposlitev
c. o vaših strankah – fizične/pravne osebe
Ali obdelujete posebne vrste osebnih podatkov (»občutljive« osebne podatke)? Katere?
Na kakšni podlagi obdelujete osebne podatke (obdelava pomeni zbiranje, vpogled, hramba, brisanje, vodenje na seznamu…)
a. privolitev posameznika (npr. privolitev za obveščanje o novostih in akcijah)
b. zakonska podlaga (npr. vodenje kadrovskih evidenc)
c. izvajanje pogodbe (npr. uporaba podatka o posamezniku za potrebe izdaje računov ali dobave blaga)
d. drugo
Za kakšen namen podatke potrebujete?
Ali naslove, elektronske naslove, telefonske številke… uporabljate za izvajanje storitev ali tudi za obveščanje o novostih, akcijah,
druga sporočila?
Ali osebne podatke, s katerimi že razpolagate, uporabljate še za kakšne druge namene (npr. izvršbo v primeru neplačila)?
Kje ste te osebne podatke pridobili (vloga, pogodba, spletni obrazec…)?
Na kakšen način hranite podatke (v digitalni in/ali tiskani obliki)?
V kolikor podatke hranite v digitalni obliki, kje imate te podatke shranjene (na vaši IT infrastrukturi ali na infrastrukturi tretje osebe)?
Kje se ta infrastruktura nahaja?
Kako dolgo osebne podatke hranite?
Ali vodite kakršnekoli evidence in/ali analize o vaših poslovnih partnerjih (npr. o dolžnikih, obdobjih zaračunavanja, pogodbenih
vrednostih storitev/blaga)?
Ali imate sprejete in pri informacijskem pooblaščencu objavljene kakšne zbirke osebnih podatkov? Katere?
Ali trenutno vodite kakšne avtomatizirane zbirke osebnih podatkov? Katere?
Ali pri obdelavi podatkov uporabljate kakšno programsko opremo?
Ali v programsko opremo vnašate podatke o vaših zaposlenih/poslovnih partnerjih?
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PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH
PODATKOV IN ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI
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32.

ZUNANJI OBDELOVALCI IN IT
33.
34.
35.
36.
SPLETNA STRAN

KRŠITVE IN UKREPI

37.
38.
39.
40.
41.

Ali v vaši družbi obstajajo notranja pravila glede načina in obdobja hrambe podatkov?
Ali v pogodbe o zaposlitvi ali drugo notranjo dokumentacijo vključujete določbe glede osebnih podatkov zaposlenih?
Ali v pogodbe z vašimi poslovnimi partnerji vključujete določbe glede osebnih podatkov?
Ali je kdo v vašem podjetju opravil usposabljanje na področju varstva osebnih podatkov?
Kdo vse ima dostop do teh podatkov? Ali imajo vsi zaposleni dostop do vseh podatkov, ki jih hranite, ali pa obstajajo skupine
zaposlenih in ravni dostopa do informacij?
Ali uporabljate nadzorne kamere, elektronske kartice ali druge tehnične ukrepe za nadzor prostora ter vstopanja/izstopanja?
Ali imate v notranji strukturi družbe opredeljene odgovornosti/pristojnosti določenega oddelka/ osebe za vprašanja, povezana z
varstvom osebnih podatkov? Kdo je to?
Ali imate v notranji strukturi družbe imenovano osebo, odgovorno za vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov? Kdo je to?
Ali imate sprejet Pravilnik?
Kakšne zaščitne sisteme uporabljate v zvezi s pravico dostopa do vaše opreme?
Ali sami izvajate obračun plače in druge aktivnosti v zvezi z izvajanjem obveznosti iz delovnih razmerij z zaposlenimi ali to za vas izvaja
drug subjekt?
Imate kakšne zunanje obdelovalce osebnih podatkov, ki jim katerekoli osebne podatke posredujete (npr. računovodstvo, IT podpora,
ki skrbi za podatke v bazah….)? Imate z njimi sklenjene kakšne pogodbe?
Ali prenašate kakšni tretji osebi podatke o vaših zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Ali pri obdelavi podatkov o vaših poslovnih partnerjih uporabljate kakšno programsko opremo? Ali v programsko opremo vnašate
podatke o vaših poslovnih partnerjih?
Ali za poslovne namene uporabljate katero od družbenih omrežij? Ali ima vaša družba odprt profil na kateri od obstoječih platform
(LinkedIn, Facebook ipd.)?
Ali imate lokalno spletno stran? Ali ta spletna stran omogoča zbiranje podatkov o obiskovalcih (cookies)?
Ali pripravljate kakšne analize o vaših zaposlenih in uporabnikih?
Ali ste imeli v vaši družbi v preteklosti že kak incident, povezan z osebnimi podatki?
Ali je bila kdaj v preteklosti zoper vas že podana prijava glede kršitev varstva osebnih podatkov?
Ali ste bili v preteklosti deležni pregleda s strani Informacijskega pooblaščenca? So vam bili naloženi kakšni ukrepi?
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