Unikátna softvérová aplikácia
pre implementáciu GDPR

xGDPR

EXPRESS

Unikátna softvérová aplikácia xGDPR Express pre jednoduché svojpomocné zavedenie GDPR vo vašej organizácii. Vďaka jednoduchosti
a kvalitne spracovaným príručkám a inštruktážnym videám zavediete GDPR aj vy, ľahko, rýchlo, krok za krokom. Priemerná dĺžka implementácie GDPR v menšej organizácii je 2-3 dni.
Softvér bol vyvinutý s tímom expertov a právnikov a je spracovaný metodicky podľa
nariadenia 679/2016 o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR). Práca v softvéri je
metodická, intuitívna a prácu zvládne každý priemerne zdatný užívateľ spoločne so svojím
IT správcom.
Po úvodnej analýze, nastavení zabezpečenia a organizačnej štruktúry zadáte do aplikácie
spracovávané formuláre, osobné údaje a ďalšie náležitosti z ktorých vám systém generuje
tlačové výstupy, právne dovetky, smernice, zásady spracovania osobných údajov,
odpovedné listy a ďalšie náležitosti v rámci stanovenej informačnej povinnosti.
S aplikáciou xGDPR Express zavediete kompletnú metodiku GDPR. Aplikácia je nezávislá na
forme spracovania osobných údajov, na informačných systémoch a stojí metodicky nad
celou vašou organizáciou.
Softvér xGDPR Express už teraz využívajú stovky spokojných organizácií nielen vo verejnej
správe, samospráve, v školstve, ale najmä podnikatelia, e-shopy, výrobné a obchodné
spoločnosti a celý rad iných organizácií.

Priemerný čas implementácie GDPR
v menšej organizácii svojpomocne bez
skúseností s problematikou GDPR je

2.5
DŇA

Kľúčové vlastnosti
• Implementácia krok za krokom
• Aplikácia formou otázok a výberom možností
• Audit IT a zabezpečenie v rámci GDPR
• Nastavenie organizačných opatrení
• Nastavenie technických opatrení
• Evidencia osobných a citlivých údajov
• Stanovenie právnych titulov spracovávaných osobných dát
• Stanovenie účelov spracovania osobných údajov
• Stanovenie doby spracovania
• Evidencia Spracovateľov a Príjemcov
• Generátor tlačových výstupov
• Generátor Zásad ochrany osobných údajov
• Generátor informatívnych povinností
• Generátor odpovedí pri vyžiadaní informácií fyzických osôb
• Generátor smernice o ochrane osobných údajov
• Evidencia školení
• Evidencia incidentov
• Evidencia kontrol a auditov
• Evidencia žiadostí a protokolov o výmaze
• Evidencia námietok a žiadostí o opravu
• Evidencia DPO osoby na ochranu osobných údajov

Pre koho je softvér určený?
Pre malé a stredné spoločnosti, pre obce, školy a SZČO bez
rozdielu odboru činnosti.

Licencie
1 Licencia je určená pre jednu spoločnosť a prevádzkuje sa na
jednom počítači, kde sa implementuje GDPR a následne aj
spravuje. V prípade záujmu možnosť nasadenia serverovej
licencie a tiež audítorské multilicencie pre implementátorov
GDPR.

Obsah balenia krabicovej verzie
• Licencia xGDPR Express pre 1 PC
• Manuál k aplikácií
• Slovník pojmov
• Zakladače na dokumentáciu
• Inštruktážne videá

GDPR
READY

Systémové požiadavky
32 bit nebo 64 bit systém, CPU 1 Core 2 GHz, nebo MultiCore 1,5 GHz a vyšší, 2 GB
RAM a viac, Windows 7 a vyšší, 1 GB volného místa na disku, Displej s rozlíšením
aspoň 1280 x 720, Pripojenie k internetu, Zvuková karta, reproduktory (sluchátka),
Microsoft Oﬃce 2010 a vyšší vo verzii minimálne Home, .NET 4.6.2 a NET 3.5
(k stiahnutiu zadarmo alebo súčasť systému), Tlačiareň

