
Výzva
Vzhledem k velkým rozdílům mezi předpisy na ochranu osobních údajů v různých státech 
Evropské unie přijala Evropská komise všeobecnou směrnici o ochraně osobních údajů občanů 
EU – „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR“. 

GDPR vstoupí v účinnost v celé EU v květnu 2018 a většina společností bude muset rozšířit svá 
bezpečnostní opatření, aby jeho požadavkům vyhověla. 

Jako německý výrobce je společnost EgoSecure nepochybně nejlepším partnerem pro každého, 
kdo chce obstát ve výzvě, kterou GDPR představuje. Za posledních více než 10 let jsme se 
splněním požadavků zákona BDSG pomohli více než 2000 německých firem.

EgoSecure je v souladu s GDPR 

EgoSecure Data 
Protection nabízí 
kompletní portfolio 
řešení, která 
odstraní 
nejdůležitější 
problémy v oblasti 
ochrany dat na 
koncových bodech 
a zároveň splňují 
požadavky GDPR. 

EgoSecure vám pomůže splnit požadavky GDPR   

GDPR – Velká výzva v ochraně 
osobních a citlivých údajů

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU
Správa zařízení

Řízení přístupu do cloudu
Řízení přístupu pro připojovaná zařízení

KORPORAČNÍ ANALÝZA
Modul Insight: Analýza

Modul Insight: Audit

SPRÁVA
Správa mobilních zařízení

Inventář
Bezpečné mazání

Zelené IT

FILTROVÁNÍ
Analýza a filtrování obsahu
Antivirová ochrana
Kontrola aplikací 

ŠIFROVÁNÍ
Šifrování vyměnitelných zařízení
Šifrování celého disku
Autentizace před spuštěním systému
Šifrování složek
Síťové šifrování
Šifrování v cloudu
Šifrování v systému Android
Šifrování v systému iOS
Šifrování pošty



Požadavky a řešení 
Článek 32 GDPR  – Šifrování chrání před útoky: 

EgoSecure chrání zařízení pro uchovávání dat pomocí šifrování v cloudu, šifrování 
zařízení, složek, pevných disků, pošty, síťových složek atd.

Článek 34 GDPR  – Monitorování úniků nešifrovaných dat:  

EgoSecure sleduje přenosy dat pomocí modulu Audit. Platforma obsahuje 
předdefinovaný přehled nešifrovaných přenosů dat.

Články 25 a 32 GDPR  – Řízení přístupu privilegovaných uživatelů  

Řízení přístupu a řízení aplikací v systému EgoSecure zajišťuje, aby nikdo nemohl 
získat neoprávněný přístup k aplikacím, zařízením ani konkrétním typům souborů. 

Články 30 a 33 GDPR  – Monitorování a údaje pro audit   

Moduly Audit a Insight systému EgoSecure v reálném čase sledují datové 
přenosy. Určenému orgánu automaticky posílají upozornění na předem určená 
chování. 

EgoSecure – Jednoduché a snadné řešení 
Díky svému systému EgoSecure Data Protection je německá bezpečnostní firma EgoSecure již 
více než 10 let předním hráčem na poli inovací v oblasti komplexních řešení ochrany dat. Systém 
zajišťuje nejen soulad s aktuálními zákony a oborovými normami, ale stará se i o zabezpečení 
dat na všech koncových bodech v rámci veškerých podnikových procesů. EgoSecure je světově 
prvním výrobcem, který spojil analýzu dat a ochranné moduly do jednoho řešení. Obě části jsou 
úzce propojeny prostřednictvím společné instalace, databáze a konzole pro správu a mají 
jednotnou koncepci správy. To zaručuje rychlou instalaci a snadnou správu, ale i jednoduché 
školení uživatelů. To vše v souladu s naším sloganem „Zjednodušujeme složité věci“. 
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