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Daktela SK, s. r. o., ako Sprostredkovateľ, 
 
 

Príklady technického, organizačného a iného opatrenia s ohľadom na súčasný stav techniky, 
mieru rizika, závažnosť následkov porušenia zabezpečenia a nákladnosť ich zavedenia, písomne 

nedohodnú na iných opatreniach, ktoré sú vhodné a dostačujúce na účinné zabezpečenie 
vhodnej úrovne ochrany práv dotknutých osôb. 

 
I. Dôvernosť 
 
1.1. Kontrola fyzického prístupu 
 

a. Priestory, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje („Chránené priestory“) sú vybavené 
prvkami technickej ochrany (elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, apod) 

b. Je zavedená evidencia oprávnených vstupov; 
c. Sú definované pravidlá vstupu do chránených priestorov pre tretie strany/pozvané 

osoby/návštevy (zaznamenávané meno a priezvisko), vstup a pohyb v Chránených 
priestoroch je možný len v sprievode dohliadajúceho zamestnanca; 

d. Sú definované pravidlá vstupu do Chránených priestorov pre zamestnancov poskytujúcich 
upratovacie služby a služby údržby (zaznamenávané meno a priezvisko), vstup a  pohyb 
v Chránených priestoroch je možný len v sprievode dohliadajúceho zamestnanca; 

e. V prípade zamestnancov, ktorých pracovný pomer sa skončil, existujú pravidlá pre odňatie 
povolenia na vstup do budov, pre odňatie prístupových práv do počítačových systémov 
(vrátane ich dokumentácie) a pre odňatie akejkoľvek služobnej elektroniky, ktorá im bola 
zverená. 

 
1.2. Riadenie prístupu na systémovej úrovni 
 

a. Intranet spoločnosti je chránený bezpečnostným rozhraním – Firewall; 
b. Sprostredkovateľ zabezpečuje vykonávanie penetračného testovania za účelom zistenia 

miery odolnosti a bezpečnosti interných informačných systémov a aplikácii najmenej jeden 
krát ročne; 

c. Sprostredkovateľ zaviedol pravidlá tvorby a používania hesiel (individuálne heslo pre 
prístup do informačného systému pre každého zamestnanca, ktoré musí byť uchovávané 
v tajnosti, minimálna dĺžka, komplexnosť znakov, zmenový cyklus, automatické 
uzamknutie obrazovky po určitom čase); 

d. Antivírusové skenery sú implementované v miestach vstupu do siete spoločnosti (e-
mailové konto, FTP, web); 

e. Antivírusový skener je implementovaný na všetkých serveroch; 
f. Antivírusový skener je implementovaný na všetkých pracovných staniciach; 
g. Bezpečnostne relevantné softvérové aktualizácie sú inštalované na pravidelnej báze; 
h. Lokálnymi administrátorskými oprávneniami na individuálnych pracovných staniciach 

disponuje len obmedzený okruh osôb (administrátori, vývojári, technici ); 
i. Zamestnanci disponujú autorizovaným oprávnením na prístup do internetu.     

 
 
 
 
1.3. Riadenie prístupu k informačným aktívam 
 

a. Sprostredkovateľ zaviedol a riadne zdokumentoval autorizačné koncepty pre prístup do 
informačných systémov; 

b. Systém pre prideľovanie prístupových práv funguje na základe striktne definovaných 
pravidiel (kto môže priradiť aké práva); 
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c. Prístupové práva sú pridelené podľa princípu „need to know“, sú zdokumentované a 
pravidelne aktualizované; 

d. Počet administrátorov s oprávnením kopírovať/exportovať databázy úplne alebo vo 
veľkých množstvách je striktne určený a obmedzený; 

e. Jednotlivé komponenty pracovných staníc sú uzamknuté/zablokované, aby údaje nemohli 
byť exportované na externé pamäťové médium (USB porty, CD/DVD napaľovačky, sloty 
na pamäťové karty, iné prenosné nosiče údajov); 

f. Vzdialený prístup pre údržbu/vzdialený prístup k údajom je umožnený presne určenému 
okruhu osôb len na základe autentifikácie (heslo, PIN, kód), využívané protokoly alebo 
mechanizmy (napr. SSH, VPN, RDP), dodatočné bezpečnostné opatrenia (napr. 
schvaľovanie jednotlivých relácií); 

g. Pravidlá pre mobilnú prácu (napr. práca z domu) sú zavedené tak, aby sa zabezpečila 
dôvernosť, integrita, dostupnosť a odolnosť údajov (zamestnanci sú vyškolení v zmysle 
pravidiel výkonu práce z domu, Sú zaznamenávané vstupy jednotlivých oprávnených osôb 
sprostredkovateľa do informačného systému, sprostredkovateľ vykonáva identifikáciu, 
autentifikáciu a autorizáciu oprávnených osôb v informačnom systéme); 

 
II. Integrita 
 
2.1. Zabezpečenie informačných aktív pri prenose medzi Prevádzkovateľom a 

Sprostredkovateľom, zaobchádzanie s externými pamäťovými médiami 
 

a. Údaje prenášané pomocou digitálnych nosičov sú šifrované (SFTP, S/MIME, HTTPS 
(napr. webové rozhranie, cloudové úložisko, SSL-VPN alebo Citrix); 

b. Osobné údaje Prevádzkovateľa uchovávané Sprostredkovateľom sú šifrované (SFTP, 
S/MIME, HTTPS (napr. webové rozhranie, cloudové úložisko, SSL-VPN alebo Citrix,); 

c. Osobné údaje Prevádzkovateľa sú zálohované, chránené (napr. bezpečné uchovávanie 
záložných médií, šifrovanie záloh); 

d. Osobné údaje Prevádzkovateľa sú pravidelne vymazávané/likvidované (elektronické údaje 
v systémoch, nosiče elektronických údajov, dokumenty v papierovej podobe. 
 

2.2. Riadenie záznamov 
 

a. Za účelom zabezpečenia sledovateľnosti vykonaných zmien nad údajmi, sa vytvárajú 
auditné súbory (log files) v prípade určitých pracovných pozícií; 

b. V prípade auditných súborov je zavedený koncept obmedzeného prístupu. 
 

III. Dostupnosť a odolnosť 
 
3.1. Riadenie kontinuity činnosti 
 

a. Periodicita zálohovania (interval): 6 hodín 
b. Počet vytvorených záloh, ktoré sú uchovávané: 3-5  
c. Miesto, na ktorom sú uchovávané zálohové nosiče údajov: zálohovanie prebieha na diskové 

polia, ktoré sú medzi sebou replikované v 2 geograficky oddelených lokalitách DC Nagano 
a DC TTC  

d. Predpokladaný čas obnovy zo záloh po úplnom zničení dátového centra v dňoch: 10 minút 
e. Vykonávanie testovania obnovy zo záloh (periodicita): denná / týždenná , využívanie 

snapshotov a vytváranie klonov zákaznických ústrední zo záloh je denná záležitosť 
predchádzajúca změnám konfigurácie 

f. Uzatvorené zmluvy o údržbe IT systémov prostredníctvom tretích strán; 
g. Prijatá politika pre bezpečné zálohovanie. 
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IV. Organizačné opatrenia 
 

a. Zamestnanci Sprostredkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje od Prevádzkovateľa, 
konajú na základe výhradného poverenia Sprostredkovateľa; 

b. Sprostredkovateľ preukázateľne zaviazal mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické 
osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje; 

c. S prípadnými subdodávateľmi má sprostredkovateľ uzatvorené zmluvy o spracúvaní 
osobných údajov v zmysle čl. 28 GDPR; 

d. Subdodávatelia, ktorí majú prístup k údajom Prevádzkovateľa, dodržiavajú technické a 
organizačné opatrenia v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve presne rovnakým spôsobom 
ako Sprostredkovateľ samotný a takéto dodržiavanie je v ich prípade zmluvne dohodnuté; 

e. Zamestnanci sú  poučení s ohľadom na ochranu údajov a takéto školenie je zaznamenané 
podľa mena; 

f. Školenie zamestnancov o ochrane osobných údajov sa vykonáva priebežne (periodicita 1 
rok); 

g. U sprostredkovateľa sú zavedené nasledovné certifikáty/koncepty bezpečnosti údajov 
[Prebieha implementácia ISO 27001.]; 

h. Ak sa využívajú alebo budú využívať cloudové riešenia, Sprostredkovateľ odovzdal 
Prevádzkovateľovi náčrt architektúry zobrazujúci využívané IT súčasti, umiestnenia 
a protokoly. 
 

V. Iné 
 

a. Za účelom pravidelného posúdenia, hodnotenia a vyhodnotenia efektívnosti technických a 
organizačných opatrení (aby bola zabezpečená bezpečnosť spracúvania OÚ v zmysle čl. 
32 (1) GDPR) sprostredkovateľ implementuje ISMS (systém pre riadenie bezpečnosti 
informácií) podľa nasledovných štandardov (napr.  ISO 27001/2); 

b. U sprostredkovateľa sú zavedené pravidlá týkajúce sa spravovania bezpečnostných 
incidentov. 

 
 


