
ISACA GDPR workshop 
ISACA a ABIT to je ako “informačná“ a „bezpečnosť”. Najlepšie je keď sú pokope Tohoročný ABIT lákal 

zahraničnými spíkrami aj kvalitným domácim obsadením. Deti doma plačú a pýtajú sa: „kde je tata?“, 

takže networking event v predvečer ABIT-u vynechávam. Ako som sa od priamych účastníkov a 

pamätníkov dozvedel, bola to chyba Prednášky v doobednej časti prebiehali štandardne v dobrej 

atmosfére a kvalite, až kým neprišiel Bjorn Watne. Jeho prednáška o budovaní povedomia a tréningu 

v rámci SDLC rozbila bank a pre mňa bola najlepšia z celého ABIT-u. Nechal som sa preto rád zlomiť na 

Tomyho medové motúzy a prísť na GDPR workshop (sorry Paul, I will play next time, I promise!).  

Piatok ráno, dobrá nálada, káva a šarmantný Tomo v havajskom look&feel nakazuje Bjornovi, že má byť 

prísny, trestať nás a biť Našťastie nás v do skupiny prišla zachrániť Lenka. Bjorn začal so známymi 

vecami, ale rýchlo sa prepracoval ku konkrétnym detailom GDPR programu v jeho materskej Storebrand 

(zastrešuje bankové a poistné produkty vo viacerých krajinách). Dobrým príkladom bola dekompozícia 

GDPR „slona“ na 14 work-packages s pridelením zodpovedností v rámci spoločnosti. Jednotlivé work 

package pokrývali všetky oblasti GDPR od povedomia o GDPR a mapovania výskytu / tokov osobných 

údajov, cez súhlasy, práva detí až k cezhraničnému toku a bezpečnostným opatreniam. Následne sa 

venoval niektorým vybraným work-packagom, kde dekompozícia pokračovala až na úroveň konkrétnych 

opatrení. Výborná bola taktiež následná debata v kruhu ISACA-čov, kde padlo dosť otázok a tipov na 

riešenie problémov spojených s nábehom na GDPR. Z nich vyberám, tie čo ma oslovili najviac: 

 Zabezpečenie migrácii osobných údajov pomocou externých strán cez 4 oči a signoff o zmazaní z 

dočasných úložísk  

 Centralizácia uloženia osobných údajov – menej nákladné na zabezpečenie a riešenie práv 

dotknutých osôb 

 Centralizovaný dashboard / portal súhlasov (a odnímania súhlasov) a prehľadu zberaných 

osobných údajov s možnosťou aktualizácie pre dotknuté osoby 

Na konci sme sa stretli všetci na obede. Napriek tomu, že sa Paul cez prestávku tváril, že nevie, či má 

investovať 500 Mio USD, lebo ho nevedia presvedčiť o bezpečnosti, vyzerala druhá parta na konci 

simulačnej hry spokojne. Veľká vďaka organizátorom za akciu a tešíme sa, kto nás bude trestať a biť o rok! 


