
Produkty Premier system jsou v souladu s nařízením  2016/679 (GDPR) a splňují požadavky 

na bezpečnost a ochranu osobních údajů 

 

• Nová agenda GDPR -  slouží pro evidenci souhlasů s nakládáním osobních údajů a 

všech souvisejících informací o účelu a časové lhůtě udělených souhlasů. 

 

• Obsahuje propracovaný systém přístupových práv pro uživatele. Systém, kdy pomocí 

přístupového hesla je určeno, kdo může mít k údajům přístup a na jaké úrovni.  

Uživatelsky lze nastavit povinnost hesla a časovou lhůtu. 

 

• Nabízí podrobný přehled historie o zpracování osobních údajů – podrobným 

záznamem historie zjistí kdo, kdy a jak s údaji nakládal. 

 

• Umožňuje správu souhlasů k nakládání s osobními údaji a hlídání časového intervalu a 

účelu pro zpracování osobních údajů. 

 

• Nabízí možnost vyhovění požadavku subjektu osobních údajů na zaslání všech údajů 

ve strukturované podobě, které jsou o něm zpracovávány. 

 

• Obsahuje hromadné funkce pro opravu a vymazání evidovaných údajů, včetně 

hromadných funkcí pro detekci důvodů pro zpracování, důvodů s končící platností a 

další funkce pro správu osobních údajů. 

 

• Obsahuje možnost zakódovat heslem dokumenty ve formátu *.PDF, generované 

z informačního systému, včetně časového razítka a informace o autorovi dokumentu. 

 

Podrobný seznam a popis jednotlivých funkcí naleznete zde. 

 

 

 

V souvislosti s přijetím GDPR byl zaveden nový institut, a to vydávání osvědčení o ochraně osobních 

údajů (certifikát), který má osvědčit soulad s nařízením GDPR. Vydání osvědčení (certifikátu) má 

subjektům údajů zajistit, aby rychle mohly u příslušných produktů a služeb posoudit úroveň ochrany 

osobních údajů.  

Úřad pro ochranu osobních údajů vybral jako nejvhodnější variantu akreditaci subjektů pro vydávání 

osvědčení (certifikačních orgánů) prováděné Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). 

V současné době ještě ČIA neuděluje shora zmíněné certifikáty, a to z důvodu přípravy procesu 

certifikace. Jakmile bude možné si o certifikaci zažádat, pravděpodobně tak učiníme. 

 
 

V současné době není možné doložit oficiální certifikaci souladu s GDPR pro jakýkoliv systém! 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://premier.cz/gdpr

