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Aktuality – květen 2018
Nový předseda představenstva PORS

PORS vytvořil modul GDPR

Na valné hromadě PORS
software
a.s.
konané
29.3.2018 a následujících
jednáních dozorčí rady a
představenstva společnosti
byl do představenstva
jmenován
a
zvolen
předsedou představenstva Michal Fořt.

Modul GDPR slouží k automatizovanému
zpracování
informací
o
osobních
a
citlivých
údajích
evidovaných
v projektech PORS z jednoho místa.

Dosavadní
předseda
představenstva
Tomáš Fořt byl zvolen do dozorčí rady
a zůstává ve funkci ředitele PORS
software a.s.

Jsou v něm jmenovitě evidovány osobní
a citlivé údaje podle jednotlivých modulů
CIS. U nich je uveden důvod jejich
evidence (odkaz na konkrétní právní
normy, oprávněný zájem správce nebo
případně osobní souhlas evidované
osoby). Dále je zde uveden údaj, od
kterého se odvíjí doba evidence a samotný
interval evidence osobních údajů. Tyto
údaje je možné uživatelsky měnit
a udržovat.

Projekty PORS jsou GDPR ready
Projekty PORS (CIS, MIS, POS) jsou
připraveny na požadavky nařízení GDPR
při správě a zpracovávání osobních údajů,
které vstoupí v platnost 25. května 2018.
Dodržování nařízení GDPR podporují
nové funkce, které jsou součástí CIS od
verze 5.17.00 a projektu MIS od verze
2.00.00.
Nové funkce projektů PORS podporují
splnění požadavků nařízení GDPR
ve všech klíčových procesech týkajících
se správy osobních údajů v oblastech:
1. Zabezpečení dat.
2. Shromažďování údajů v souladu
se zákonem.
3. Bezpečné uchovávání.
4. Bezpečný přístup a přenos.
5. Bezpečná správa/odstranění.
6. Používání údajů v souladu se zákonem.
Další informace a Zásady projektů PORS
pro nakládání a ochranu osobních údajů
jsou veřejně přístupné na stránkách PORS:
www.pors-sw.cz.

Pro podporu procesů souvisejících
se zaváděním a prováděním nařízení
GDPR byl vytvořen nový modul CIS34 –
GDPR.

Kromě jiného lze za jednotlivé moduly
projektu CIS vypsat seznam všech osob,
jejichž data by již neměla být evidována.
Dále je možno za každou evidovanou
osobu v jednotlivých modulech CIS
vypsat list s uvedením přesného datumu,
kdy její data mají být smazána. Sestava
obsahuje i právní důvody evidence. Je také
možné vypsat všechny osoby, jejichž
osobní a citlivé údaje budou expirovat
v určitém roce nebo intervalu let.
Na zvláštní oprávnění je možné smazat
osobní a citlivá data všech nebo jen
konkrétních osob v aktuální databázi nebo
v její právě vytvořené kopii.
Podrobnější informace o možnosti
zakoupení a využití tohoto modulu vám
budou zaslány v dalších dnech.
T. Fořt, M. Fořt
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