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Tento dokument popisuje procesní změny v systému eQuip. V souvislosti s
očekávaným nařízením Evropské unie GDPR o ochraně osobních údajů.

Co je GDPR
General Data Protection Regulation je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, které vejde v účinnost 25. května 2018.
Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob. Do stávajících systémů ochrany osobních
dat zavádí celou řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla jejich
správy.
Nařízením GDPR se musí řídit všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé osobních
dat. Vymezení pojmu osobních dat je přitom poměrně široké a zahrnuje např. i technické
údaje typu e-mailová adresa, IP adresa, cookies, aj.
GDPR se tak dotýká velmi širokého okruhu jak komerčních subjektů, tak i orgánů státní
správy nebo samosprávy nebo jimi zřizovaných organizací. Všech, kteří pracují s osobními
údaji občanů EU. Stejně tak i samotných občanů EU, kteří se mohou nyní velmi účinně bránit
proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními daty.
IDS Advisory © 2017 [online].[cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://www.idsa.cz/cs/index.php

V jaké roli se nachází eQuip
eQuip je nástroj, který my jako firma „Software Production“ používáme ke správě Vašich dat.
Jsme tedy dle GDPR „zpracovatelé“ osobních údajů Vašich klientů a zaměstnanců.
Abychom naplnily všechny požadavky nařízení, musíme zavést procesní změny při nakládání
s Vašimi daty tak, abychom mohli prokázat zabezpečení dat proti neoprávněnému přístupu
k Vašim datům.
Postupy, které byly dříve považovány za „bezpečnější“ (jako například příjmení v doplňku
Surchange), dnes mohou naopak představovat nebezpečí v podobě zadních vrátek
s přístupem k datům Vašich klientů.
Postupně chystáme vytvoření uzavřeného cloudového řešení, které data Vašich klientů
nikdy neopustí, ani v případě záloh dat (půjde o zálohu do jiného datacentra na území ČR po
zabezpečeném spojení).

Změny v eQuipu
V zásadě se z pohledu uživatele systému eQuip nic zásadního nezmění!
Hlavní změny proběhnou na pozadí a jedině plánovaná odstávka systému během podzimu,
Vám možná připomene, že se „stěhujeme“ do nového datového centra.
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Rušíme podporu doplňku Surchange – doplněk umožňuje ukládat příjmení klientů pouze ve
Vašem počítači = nahrazuje v prohlížeči kódy vygenerované eQuipem. Oddělením od hlavní
databáze byla data relativně anonymizována.
Vzhledem k tomu, že nové řešení by mělo zajistit celkovou bezpečnost dat a z hlediska
právního řádu i určuje jasně zodpovědnost zpracovatele dat, pak již není nutné komplikovat
život uživatelům systému údržbou doplňku ve Vašich prohlížečích.
Alternativa k Surchange - zvýšeného zabezpečení lze dosáhnout prostřednictvím certifikátů
pro vaši organizaci. Stručný popis nového řešení naleznete v kapitole „Certifikát Vaší
organizace – zvýšené zabezpečení“.

Změny v nakládání s daty ve Vaší organizaci
V souvislosti s novým nařízením plynou povinnosti i Vám a Vašim zaměstnancům, jako
zpracovateli údajů. Zkuste si proto odpovědět na pár otázek týkajících se této problematiky:
• Jsou informováni pracovníci o tom, že nemají posílat data o klientech mailem?
Například export případu do PDF z eQuipu.
• Máte zabezpečené datové úložiště dokumentů ve Vaší organizaci alespoň
uživatelským jménem a heslem? Možná si tam ukládáte zálohu dat z eQuipu a virus
v jednom počítači zpřístupní data nezvaným návštěvníkům i v těchto úložištích.
• Nezálohují se data Vašich klientů do cloudového úložiště (dropbox, google drive,
one drive), se kterým nemáte zasmluvněno zabezpečení těchto citlivých dat? Stačí
uložit soubor vygenerovaný v eQuipu do složky v počítači, která je takto zálohovaná
• Máte kontrolu nad přístupem bývalých zaměstnanců? Administrátor eQuipu ve Vaší
organizaci by měl vždy archivovat přístup pracovníka do systému při ukončení
pracovního poměru!
Témat bezpečnosti by se dalo vymyslet i Více. Doporučujeme Vám, abyste zkonzultovali
bezpečnostní rizika s Vaším správcem sítě.

Certifikát Vaší organizace – zvýšené zabezpečení
Pokud chcete zvýšit zabezpečení eQuipu z Vaší strany, pak Vám nabízíme zabezpečení
prostřednictvím certifikátu eQuipu pro Vaši Organizaci. Sami zhodnoťte, zda jsou
akceptovatelné komplikace, které s sebou zvýšené zabezpečení přináší.

Co získáte
•
•
•

Nejvyšší možnou úroveň zabezpečení komunikace
Kontrola nad tím odkud se pracovníci do systému přihlašují – pouze vámi určené
počítače budou schopné připojení k eQuipu
Časově limitovaný přístup – certifikát je generován na období jednoho roku, čímž se
pravidelně kontroluje, které stroje mají k systému přístup = bývalý zaměstnanec se již
nepřihlásí, i když mu zapomenete zrušit přístup.
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Co ztratíte / co je obtěžující
•
•

•

Již nebude možné přihlásit se „odkudkoli“ – pouze z počítačů a telefonů
s certifikátem.
Je potřeba instalovat certifikát zvlášť do každého prohlížeče, který používáte. Pokud
máte více uživatelských profilů v jednom počítači, pak musíte každému uživateli
instalovat certifikát zvlášť. Heslo k certifikátu pro instalaci by mělo znát minimum lidí
a ti musí provádět instalaci certifikátů.
Každý rok budete muset certifikáty instalovat znovu.
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