Vážení kolegovia,
v súvislosti so zabezpečením súladu s požiadavkami GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu a
rady EÚ 2016/679) a zákona č. 18/2018 Z. z. (o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) v našej spoločnosti boli vypracované tieto pokyny pre zamestnancov v prípade
podozrenia na porušenie ochrany osobných údajov:
Porušenie ochrany údajov je porušením bezpečnosti údajov, ktoré vedie k predpokladanému alebo
zistenému zverejneniu interných firemných údajov alebo osobných údajov neoprávneným osobám. Či
sú tieto údaje k dispozícii v listinnej alebo elektronickej podobe, je v tomto kontexte irelevantné.
Porušenie ochrany údajov zahŕňa, ale nie je obmedzené len na:
 pokus o vydieranie s ukradnutými údajmi,
 strata hardvéru, ktorý obsahuje citlivé údaje (napr. nešifrovaný notebook),
 útoky na zdroje ako napr. na webové stránky spoločnosti,
 strata dokumentov alebo dátových nosičov, ktoré obsahujú citlivé údaje,
 nájdenie údajov na nezabezpečených miestach (napr. spisy listinných dokumentov na skládkach),
 náhodné odoslanie citlivého obsahu na nesprávneho príjemcu alebo príliš veľa príjemcov,
 náhodné udelenie prístupu k citlivým údajom, napr. na internom disku alebo vo verejne
prístupnom systéme,
 hospodárska a priemyselná špionáž (ktorá často zahŕňa aj osobné údaje).
Porušenie ochrany údajov býva najčastejšie spôsobené zamestnancami, externými obchodnými
partnermi a útokmi hackerov. Môže byť zistené prostredníctvom vonkajších alebo vnútorných
kanálov.
Porušenie ochrany údajov je potrebné predpokladať len v prípade odôvodneného podozrenia, že
citlivé údaje sa mohli dostať do rúk neoprávnených tretích strán, čím môžu byť ohrozené práva
a oprávnené záujmy dotknutých osôb, prípadne, že spoločnosť Chemkostav, a.s. je potenciálne
vystavená riziku, napr. kvôli porušeniu dohody o mlčanlivosti alebo zmluvných dojednaní v rámci
spracúvania údajov.
Zabezpečením rýchleho oznamovania je možné minimalizovať prípadnú stratu alebo dokonca jej
zabrániť pomocou rýchlej reakcie.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany údajov postupujte nasledovne:


Informujte Ekonomického riaditeľa:
Ing. Patrik Sabov,  +421 903 553 457, sabov@chemkostav.eu



Informujte Generálneho riaditeľa:
Ing. Tibor Mačuga, macuga@chemkostav.eu



Ak nie sú k dispozícii informujte Coordinator:
Ing. Marián FALIS,  +421 911 656 468, falis@chemkostav.eu

Podrobnejšie pokyny sú súčasťou dokumentácie ochrany osobných údajov (konkrétne internej
smernice „Postup pri úniku osobných údajov“), ktorá bola zverejnená v máji 2018.
Ing. Tibor Mačuga

Generálny riaditeľ

