
 
 

 

GDPR – analýza  

Je potřeba si ujasnit 
1. proč osobní údaje zpracováváte 
2. které osobní údaje reálně zpracováváte 
3. zda nemáte údaje bez konkrétního účelu 

Díky analýze zjistíte, které požadavky GDPR se vztahují přímo na Vás. Stanovíte si interní pravidla a 
vlastní opatření, pomocí kterých nařízení GDPR naplníte. 

 

GDPR funkce v programu Vážní hospodářství (verze 18.25.28.103) 
 

 Níže popsané GDPR funkce jsou součástí Servisní Podpory a Aktualizace programu pro rok 

2018. 

 Do programu Vážní hospodářství jsou doplněny a budou doplňovány funkce, které Vám s GPDR 

pomohou. 

 Pokud požadujete doplnit, nebo rozšířit nějakou GDPR funkci, zavolejte, domluvíme se na 

rozšíření. 

Postup aktualizace programu Vážní hospodářství 

 V programu Vážní hospodářství zvolte  
o Technická podpora - Aktualizace programu Vážní hospodářství 
o program se ukončí a spustí se Aktualizace programu Vážní hospodářství 
o přihlaste se jako správce a stiskněte tlačítko Aktualizovat  

Funkce, které je možné nastavit pod účtem správce 
1. Možnost nastavení síly hesla pro uživatele (Servis – Základní nastavení – záložka uživatelské 

parametry) 

 žádná - není nutné zadávat heslo – nedoporučuje se 

 nízká (heslo má minimálně jeden znak – třeba písmeno nebo číslici), 

 střední (heslo má minimálně 6 znaků a obsahuje alespoň jedno malé a velké písmeno 

a číslici), 

 vysoká (heslo má minimálně 8 znaků a obsahuje alespoň jedno malé a velké 

písmeno, číslici a jiný znak). 

 Ve verzi srpen 2018 bude možnost nastavit platnost hesla (počet dní) 

2. Omezení přístupu k číselníku obchodních partnerů (Servis – Uživatelská práva – Oprava 

číselníku partnerů) 

Databáze a zálohování 
1. Data jsou uložena v SQL databázi Firebird (IT oddělení zváží změnu výchozího hesla databáze 

Firebird) 

2. Vaše IT oddělení řeší umístění databáze a zálohování dat  



 
 

 

o pokud je databáze umístěna na serveru, zálohování dat v programu Vážní 

hospodářství neumožní provést zálohu dat ze stanice (zálohování se řeší na serveru) 

o jestliže je databáze na stanici, je potřeba řešit zálohování a ošetřit možnost zneužití 

zálohy, která se dostane do nepovolaných rukou 

Protokolování přístupu k číselníku obchodních partnerů 
Jsou protokolovány činností spojené s číselníkem obchodních partnerů 

1. exporty, tisk přehledů 

2. opravy, pořízení a mazání obchodních partnerů 

 

V menu Servis – Protokol činnosti a journal změn naleznete po zadání období a filtru GDPR přehled 

činností spojených s číselníkem obchodních partnerů 

 

 

Přehled evidovaných údajů o obchodních partnerech 

V číselníku obchodních partnerů po výběru požadovaného partnera stiskněte tlačítko Náhled. Zobrazí 

se všechny údaje, které o obchodním partnerovi evidujete. 


