
AuditPro & GDPR 

Základní požadavky na správu 

osobních dat dle GDPR v AuditPro jsou: 

 

1. Ochrana uložených osobních údajů „by default“ 

2. Monitorovaný přístup k osobním údajům 

3. Právo subjektu o poskytnutí přehledu vedených 

osobních údajů ve strukturované formě 

4. Právo subjektu o výmaz vedených osobních údajů 

ANO 
AuditPro může obsahovat osobní 

data.   

ANO 
Veškerá data jsou v DB, která je 

detailně popsaná, dokumentovaná  
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Šifrování DB  
AuditPro umožňuje šifrování veškerých, 

nejen osobních, dat na straně SQL 

serveru. Osobní údaje jsou tak chráněné 

přímo v datovém úložišti před 

neoprávněným přístupem a únikem 

informace. 
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Logování 
Přístup do DB AuditPro musí mít pouze 

oprávněná osoba. Přístup je na straně AP 

možné logovat na několika úrovních: 

 Spuštění konzole 

 Přihlášení uživatele  

 Aktivita uživatele  

 Provedených změn v DB  

 

Na straně SQL serveru: 

SQL Server Audit – Database-Level Auditing  
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Poskytnutí OÚ 
Na základě žádosti je  operátor AP schopen 

zobrazit a vyexportovat veškeré  osobní údaje 
vedené o konkrétní osobě ve strukturované 

formě. 
 

 GDPR specifikační list  

 Prezentace dat uživatelům 

 Export CSV  

 Poskytnutí dat systémům třetích stran 
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Výmaz OÚ 
Na základě žádosti je  operátor AP schopen  

centralizovaně anonymizovat uživatelská 

data, tak aby nebylo možné  je zpětně 
rozšifrovat a zároveň nedošlo ke zkreslení 

statistických dat v AuditPro. 
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AuditPro jako nástroj v zavedení GDPR 

AuditPro může pomoci ve zmapování 

dat v prostředí organizace včetně 

oprávnění pro přístup k nim. 
 

1. Souborový systém  

2. Databáze 

Souborový systém 
AuditPro umožňuje komplexní analýzu 

souborů uložených v prostředí organizace a 

na základě nastavení skenu je možné 

zjišťovat: 

 Název, typ souboru 

 Místo uložení souboru 

 Hash (otisk) souboru 

 Vlastníka souboru a oprávnění k němu 

 Datum a čas posledního přístupu / 

modifikace 

 Digitální podpis 
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AuditPro jako nástroj v zavedení GDPR 

AuditPro může pomoci ve zmapování 

dat v prostředí organizace včetně 

oprávnění pro přístup k nim. 
 

1. Souborový systém  

2. Databáze 

Databáze 
AuditPro umožňuje skenování databázových 

serverů – MS SQL a Oracle a zjištění informací 

o databázích na nich provozovaných: 

 Název DB, velikost 

 Oprávněné uživatelské účty 

 Datum a čas vytvoření a posledního 

přístupu 
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