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Základní zaměření : GDPR a NIS

Reforma je zaměřena zejména na :

• modernizaci a sjednocení zákonů a předpisů EU na ochranu dat 
• zlepšení ochrany zákazníků

• posílení kritické IT infrastruktury proti kyber-útokům 
• zavedení minimálních standardů kyber-bezpečnosti ve všech členských státech 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR 

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací - NIS
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Novela ZKB
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Z nejvýznamnějších dopadů, které novela zákona    
o kybernetické bezpečnosti v souladu  s požadavky 
směrnice NIS přinese, je rozšíření okruhu subjektů, 
kterým budou stanoveny určité povinnosti v oblasti 
ochrany a prevence před kybernetickými riziky. 

Nově se má zákon vztahovat na :
• poskytovatele tzv. základní služby, tedy 

energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktura 
finančních trhů, zdravotnictví,
dodávky a rozvody pitné vody, chemický průmysl 
a veřejná správa

• poskytovatele vybraných digitálních služeb, 
jmenovitě internetové vyhledávače, cloud 
computing a online tržiště.
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Jak jsme si to vlastně zavařili ?
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Hlavní důvody, jež si vynutily reformu ochrany osobních údajů
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Nové nakládání s daty
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Vyvíjí se způsob, jakým data

• vytváříme

• používáme

• sdílíme

• ukládáme

a problém tkví v tom, že priorita přiřazená ochraně dat není vždy na odpovídající úrovni…
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Co se děje a bude dít v tomto roce ? 
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v Seznámení & nastavení – interní boj – zapojení, role a zodpovědnosti – finálně padá na ICT / Security

v Pochopení stavu (ne)připravenosti – naplánovat včas chybějící zdroje finanční, lidské, odborné

v Nastartování základních (před)procesů – audit současného stavu, opravy & úpravy, nové role, nová pravidla

v Příprava projektu – koordinace mnoha oddělení – ICT, Security, HR, Legal, Obchod, Marketing, Management

v Vedení projektu – klíčové role a zodpovědnosti, vůle investovat, konsolidace s plánovanými projekty

v Definice práce s daty – nastavení interních pravidel a procesů, nových pracovních postupů

v Definice strategie datové bezpečnosti – vytvoření strategií nakládání s daty, přímý vliv na budoucí projekty
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Zásadní oblasti pro úspěšné zavedení GDPR/NIS 
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v Povědomí, znalost, plán, projekt – nepodceňovat ! Celofiremní zapojení ! 

Vytvoření a vyškolení týmu odborníků, nalezení projektového manažéra, 

vytvoření podmínek 

v Čas – začít okamžitě, každý projekt se vždy protáhne

v Peníze – přesvědčit vedení o nutnosti investice, nepodceňovat vymahatelnost !

v Procesy – významné změny interních procesů, řešení technických a 

procedurálních problémů, kontrolní mechanismy

v Technologie – nalezení a smysluplné nasazení vhodných systémů a 

bezpečnostních nástrojů 

v Lidské zdroje – kombinace interních zdrojů a externích IT konzultantů –

nedostatek, cena

v Spolupráce, odpovědnost, podpora vedení
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Jak vyhovět požadavkům – klíčové oblasti
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v Práva subjektů údajů

v Řízení a ochrana osobních údajů

v Interní audit a řízení rizik

v Připravenost na bezpečnostní incidenty a schopnost reakce

v Povědomí zaměstnanců a podniková kultura
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Práva subjektů údajů
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• Revize stávajících šablon pro vyjádření souhlasu se zpracováním 
údajů a postupů, aby bylo zajištěno, že je souhlas zřetelný,

• Uspořádání zásad ochrany soukromí, postupů a dokumentace a  
jejich udržování v aktuálním stavu,

• Vytvoření řídicí skupiny, která bude dohlížet na všechny činnosti týkající se ochrany soukromí (tuto 
skupinu by měl vést člen vrcholového vedení),

• Nasazení technologií a zavedení zásad a postupů na ochranu osobních údajů proti nezákonnému a 
neautorizovanému zpracování,

• Identifikace a posouzení stávajících profilovacích aktivit za účelem určení, zda vyhovují novým 
požadavkům.
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Řízení a ochrana osobních údajů
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• Provést analýzu mezer (GAP) procesů pro stávající i nové požadavky na ochranu                   
dat, identifikovat kontrolní mechanismy pro minimalizaci rizik v průběhu životního 
cyklu informací, a to jak ty, které jsou zavedeny, tak i ty, které je třeba zavést.

• Zavést strategii pro klasifikaci, retenci, pořizování, likvidaci, ukládání a vyhledávání dat.

• Je třeba určit, jaké údaje jsou od zákazníků získávány, kdo k nim má přístup, k čemu jsou 
používány a kdo zodpovídá za jejich ochranu, dále likvidovat nepotřebná data a uchovávat 
pouze to, co je třeba.

• Identifikovat, kde jsou data zpracovávána jak v rámci organizace, tak u externích zpracovatelů, a 
to z funkčního i geografického hlediska.

• Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to rozsah zpracování vyžaduje.
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Interní audit a řízení rizik
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• Posoudit stávající funkce interního auditu a řízení rizik za účelem odhalení 
nedostatečných kapacit a chybějícího personálu.

• Zavést procesy pro interní i externí audity k identifikaci rizik vyplývajících z nové 
legislativy.

• Zavést postupy, které přesvědčí auditní komise, že vystavení rizikům je minimální a 
zpracování osobních údajů odpovídá požadavkům nařízení.

• Pravidelně provádět audity a vyhodnocení rizik 

• Zavést zásady, díky kterým bude ochrana soukromí a bezpečnost informací tvořit integrální 
součást procesů organizace.



© Fidelis Cybersecurity

Připravenost na bezpečnostní incidenty a schopnost reakce
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• Být proaktivní při ochranně svých systémů a zaměstnávat  
personál s potřebnými znalostmi a dovednostmi.

• Zavádět příslušné technologie pro aktivní monitorování sítě  
a detekci hrozeb. Používat vícevrstvé zabezpečení zahrnující  
šifrování, software proti malwaru a zabezpečení koncových bodů.

• Vyvinout procesy na detekci, forenzní analýzu a eliminaci narušení bezpečnosti dat, procesy pro nápravu a 
plány reakce na incidenty se zátěžovým testováním. Zapojit klíčové zúčastněné osoby z celé společnosti 
včetně vrcholového vedení, aby bylo zajištěno konzistentní používání postupů reakce na incidenty.

• Zavést plán upozorňování na incidenty, ve kterém bude přesně uvedeno, kdo bude zodpovídat za jednání 
s úřady pro ochranu dat, médii a jinými úřady.

• Navázat vztahy s experty - se společnostmi specializujícími se na reakce na incidenty a forenzní sanace.
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Povědomí zaměstnanců a podniková kultura
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• Identifikovat části organizace, které vlastní, vytvářejí nebo  
spravují příslušné typy dat, a posoudit jejich povědomí, znalost  
a shodu s legislativou.

• Zajistit komplexní proškolení o zajištění legislativní shody v oblasti 
ochrany dat. Vzdělávat zaměstnance, jak nakládat s citlivými daty, 
a pravidelně podporovat interní povědomí v celé organizaci.

• Začít integrovat aspekty ochrany dat do všech produktů a služeb a tím podporovat „privacy
by design“.

• Rozvíjet takovou podnikovou kulturu, ve které bude ochrana soukromí zahrnuta do každého 
procesu a na všech úrovních.
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Příprava vhodného firemního prostředí pro GDPR 
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Důkladně zvažte 
účel sběru dat a 

souvislost s jejich 
použitím pro 
činnost firmy. 

IDENTIFUKUJTE
ROZTŘIĎTE A 

OZNAČTE DATA 

DEFINUJTE KRITÉRIA              
PRO ROZPOZNÁNÍ A 

VYŘEŠENÍ 
PROBLEMATICKÝCH 

MÍST ochrany dat   a pro 
nezbytné 

REPORTOVÁNÍ 
INCIDENTŮ

UMOŽNĚTE ZMĚNY 
NASTAVENÍ

Pomocí technických 
a organizačních 

opatření
PROTECTION BY 
DEFAULT & BY 

DESIGN

NASTAVTE 
STRATEGII                 

a kontinuální proces 
správy a řízení ochrany 

osobních dat včetně 
správy a reportování 

bezpečnostních 
incidentů

Vytvořte odpovídající 
prostředí pro 

chráněná data.
VYHODNOŤTE 

STÁVAJÍCÍ STAV, 
NALEZNĚTE A 
ODSTRAŇTE 

MEZERY 
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7 tipů jak se připravit na GDPR
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1. Informujte a zvyšujte povědomí o GDPR interně, získejte příznivce z řad vedení společnosti,                                
školte napříč organizací, osvojte si GDPR jakožto každodenní součást Vašeho života

2. Identifikujte a dokumentujte, jaká data ukládáte a jaká skutečně potřebujete uchovávat,                                         
„ukliďte si“ ve svém datovém skladu, odstraňte nepoužívaná a nepotřebná data ve všech databázích,               
systémech, aplikacích, na všech uložištích i „meziskladech“

3. Vytvořte si GDPR strukturu a rámec odpovědností – organizační schéma s vyznačením jednotlivých rolí a jejich 
konkrétní zodpovědnosti za specifické části GDPR

4. Proveďte analýzu současného stavu, gap analýzu a analýzu rizik pro identifikaci slabých míst a nedostatečně 
řešených oblastí a aplikujte vyplývající ochranná opatření. Aktualizujte bezpečnostní politiky a pravidla pro 
nakládání s daty tak, aby byly snadno dostupné a zcela srozumitelné každému, kdo s daty pracuje nebo s nimi může 
potenciálně jakkoliv nakládat

5. Připravte se na hackerský průnik – pokuty jsou enormní ! Implementujte vhodné aplikace na identifikaci průniků, 
jejich zastavení, nápravu a reporting incidentu všem postiženým v dané lhůtě. Upravte odpovídajícím způsobem 
pojišťovací politiku firmy, aby korespondovala s výší možných pokut.

6. Seznamte se detailně s právy subjektů údajů a připravte se na jejich požadavky, námitky a reklamace. Naučte se, jak 
reagovat na specifické požadavky týkající se přístupu k jejich datům a práv vztahujících se ke zpracovávání dat. 
Připravte se na speciální případy (např. data dětí a nezletilých subjektů údajů, apod.)

7. Konzultujte a raďte se s experty na GDPR, IT konzultanty, bezpečnostními specialisty – identifikujte s jejich pomocí 
bezpečnostní mezery, minimalizujte rizika nasazením vhodných bezpečnostních technologií.
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Rádi vám pomůžeme, jsme Experti na ochranu proti kyber-útokům

Produkty pokrývající širokou řadu 
„NextGen“ bezpečnostních kategorií

NextGen IPS (Gartner 2016)

DLP – síťové řešení

ATD - ochrana před útoky APT

Bezpečnostní analýza a 
monitorování & vizibilita dění       
na síti

Incident Response

Forenzní analýza

Multifunkční
bezpečnost

Team expertů na prostředky a 
taktiky APT útočníků :

Proaktivní posouzení 
zabezpečení, audity

Team IR zaměřující se na “high-
profile” průniky - více než 3500 
vyšetřování,

Budování a optimalizace SOC, 
CERT/CIRT - více než 27 let 

Služby PCI - certifikovaný “PCI 
Forensic Investigator”

Dlouholetá zkušenost z oblasti 
silových složek, financí, ICT, 
utilit…

Síla mnohaleté
zkušenosti

Detekce a zastavení útoků          
v každé fázi jeho životního cyklu

Neselektivní analýza veškerého 
provozu

Patentovaná technologie DSI 
zaručující hlubokou vizibilitu : 

na síti
na koncových bodech

MDE a ukládání bohatých 
metadat umožňující 

prevenci v reálném čase
detekci díky znalosti historie

Vlastní systém
analýzy hrozeb
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Atributy efektivní bezpečnostní analýzy
• Rozsah analýzy

• 100% pokrytí analyzovaného prostoru/komunikace/provozu apod.

• Pokrytí všech částí systému (síť, koncové body, mobilní zařízení)

• Pokrytí všech forem komunikace

• Hloubka analýzy

• Schopnost rozpoznat a analyzovat veškerý obsah bez ohledu na složitost jeho struktury

• Schopnost analyzovat obsah bez ohledu na jeho formu a formát

• Rámec analýzy

• Maximální vizibilita a inspekce

• Identifikace událostí a dějů

• Časové pokrytí analýzou

• Nad aktuálním děním

• Retrospektivně
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Je nutné pátrat na správných místech a ve správnou dobu

Škodlivý kód je ukrytý hluboko 
v obsahu

Hloubka analýzy Rámec analýzy

Počáteční průnik

Navázání spojení

Eskalace práv

Interní propagace

Příprava dat & exfiltrace

Získat přehled o dění útočníka od 
počáteční infiltrace až po případný 

pokus o exfiltraci cenných dat

ATTACK LIFECYCLEEmail & Příloha

Archiv

PDF

Zákeřný
binární kód

Útočníci operují na 
nestandardních portech při jejich 

“nestandardní komunikaci”

Rozsah analýzy

HTTP (port 80)
HTTPS (port 443) 

Mail (port 25)

Desetitisíce
portů a protokolů

Časové pokrytí

X

COMPROMISE

X

COMPROMISE

X

DNES

X

COMPROMISE

X

X

COMPROMISE

X

včera
před týdnem

před měsícem

před 3 měsíci

před 6 měsíci

Získat možnost provádět analýzu 
nad děním v minulosti
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NETWORKENDPOINT

Jaké aktivity lze zaznamenávat?
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Analýza obsahu,
Detekce malware

Dekódování obsahu

Dekódování    
protokolů a aplikací

Úplná inspekce spojení                                        
(Full Session Reassembly)

Nahrávání klíčových 
událostí a aktivit

Získání forenzních dat

Automatický sběr a korelace 
systémových dat

Automatická validace 
alertů

Historická data o 
síťovém provozu a 
dění na stanicích

Zdroje Threat
Intelligence

AgentAgent SensorSensor
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Rádi vám pomůžeme, 
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Děkuji za Vaši pozornost !

Otázky ?

Alexander Mašek
alex.masek@fidelissecurity.com


