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GDPR
poslovanje, odgovorno do osebnih podatkov
Sodobno poslovanje je vse bolj odvisno od izkoriščanja podatkov. Poskrbite, da boste
osebne podatke, ki jih uporabljate pri poslovanju, varovali in ščitili v skladu z najboljšimi
praksami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

GenDoc

Dokumentni sistem z
vodstvenimi rešitvami za
poslovanje po uredbi GDPR.
Dokumentni sistem Genis e-GenDoc uvaja zahteve uredbe GDPR neposredno
v vaše poslovanje. Ponuja vam rešitve, s katerimi podprete vodenje in
organizacijo podjetja za učinkovito delovanje v okvirih GDPR. Z uporabo
rešitev Genis e-GenDoc zmanjšate tveganja visokih kazni ter istočasno
ohranjate poslovno uspešnost tudi ob upoštevanju najbolj ostrih restrikcijah
glede uporabe osebnih podatkov pri poslovanju.
Temeljne zmožnosti za osebne podatke
Dokumentni sistem Genis e-GenDoc povzema več kot 25-letne dobre prakse pri razvoju in uvajanju digitalnih
poslovnih rešitev. Deluje v skladu s priporočili ISO 9001 za vodenje dokumentacije ter ISO 27001 za
upravljanje varovanja informacij. Že v svoji zasnovi zagotavlja najvišjo raven zasebnosti in varnosti osebnih
podatkov, kar nadgrajuje z uporabniško prijaznimi zmožnostmi za popoln nadzor nad uporabo osebnih
podatkov pri vsakodnevnem poslovanju.

Vključite GDPR v svoj vodstveni model
Genis e-GenDoc vam kot celovita rešitev za podporo pri vodenju in organizaciji omogoča, da uredbo GDPR
podprete na enak način kot druge standarde in metode (ISO/IEC, HCCAP …). Na voljo imate celovit nabor
zmožnosti, s katerimi vzpostavite odziven vodstveni model PDCA tudi za upravljanja procesa varovanja
osebnih podatkov.

Vzpostavite osrednje upravljanje procesa zaščite podatkov
Odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov (DPO) omogočite, da na enem mestu obvladuje tveganja in
dejavnosti, ki so povezane z uporabo osebnih podatkov v dokumentnem sistemu, kot osrednji zbirki osebnih
podatkov. Hkrati ji zagotovite vzvode za izvajanje programa GDPR, s katerimi uspešno razširi odgovornost za
osebne podatke na celotno organizacijo.

Olajšajte zaposlenim delo z osebnimi podatki
Prek portala Moje delo zaposlenim zagotavljate vse informacije, dokumentacijo in postopke, ki so na voljo
oziroma se izvajajo v okviru vašega procesa GDPR. Zaposleni pridobijo samopostrežen dostop do lastnih
osebnih podatkov in dokumentov, navodil za delo z osebnimi podatki ter do obrazcev, na primer za privolitve,
izboljšave ter za poročanje o kršitvah varnosti.
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Modularna zasnova sistema Genis e-GenDoc vam
omogoča, da po korakih zgradite celoten sistem
PDCA-vodenja svojega progama GDRP od načrtovanja,
do izvajanja in izboljšav.

100%
PDCA

(P) Načrtovanje aktivnosti ter identifikacija osebnih podatkov
Modul za upravljanje z organizacijsko dokumentacijo e-OrgDok je namenjen pripravi notranjih pravil
ter navodil za delo z osebnimi podatki. V tem modulu dokumentirate delovne postopke, pri katerih se
vaši zaposleni srečujejo z osebnimi podatki, vodite dokumentacijo o zbirkah osebnih podatkov ter
druge dokumente, kot so izjave zaposlenih o seznanjanju, privolitve in druge obrazce.

(D) Uporaba osebnih podatkov pri poslovanju
Zaradi prepletenosti poslovanja in podatkov se zaposleni srečujejo z osebnimi podatki vsakodnevno, pri
izvajanju različnih opravil. Genis e-GenDoc ponuja celovit nabor zmožnosti, ki podjetju zagotavljajo
implementacijo zahtev GDPR neposredno v delovne postopke:
• samodejno usmerjanje dokumentov v delovnih postopkih ter omejevanje dostopa do dokumentov in
zapisov z osebnimi podatki glede na pooblastila in odgovornosti;
• označevanje dokumentov z osebnimi podatki ter posebni nabori meta podatkov za dokumente, ki
vsebujejo osebne podatke;
• uporaba le najnujnejših meta podatkov, potrebnih za izvajanje posameznega postopka;
• obvladovanje življenjskega cikla dokumentov - nastavljanje roka veljavnosti dokumentov.

(C) Nadzor nad osebnimi podatki
Genis e-GenDoc beleži, hrani in spremlja vse aktivnosti v povezavi z osebnimi podatki, ki se pojavljajo v
šifrantih, meta-podatkovnih shemah in v samih dokumentih. Pooblaščenim osebam za varstvo osebnih
podatkov ponuja vse vidike nadzora:
• sledljivost obdelav in dostopov do osebnih podatkov v šifrantu oseb in poslovnih partnerjev;
• popolna revizijska sledljivost aktivnosti in pasivnih dostopov do metapodatkov in dokumentov z
osebnimi podatki (rezultati iskanj, pregledi, izpisi pregledov, vpogledi v posamezne dokumente …);
• vodenje dnevnika ter izpisovanje pasivnih dostopov;
• samodejno izpisovanje dokumentov in osebnih podatkov za brisanje po izteku roka veljavnosti.

(A) Ukrepanje
Odkrite nepravilnosti pri ravnanju z osebnimi podatki ter nova tveganja, ki se pojavijo pri razvoju in
spremembah terjajo agilen pristop. Genis e-GenDoc v ta namen ponuja povezane vodstveno-organizacijske
rešitve, s katerimi vzpostavite hitro odzivne, pregledne in učinkovite postopke za pravočasno ukrepanje in
stalne izboljšave pri zagotavljanju varnosti osebnih podatkov.
• e-Procesi: vzpostavite digitalne procedure za poročanje ob kršitvah varnosti osebnih podatkov.
• e-Seje in e-Sestanki: na strateški in operativni ravni obravnavate odkrite probleme z zagotavljanjem
varnosti osebnih podatkov pri poslovanju.
• e-Ukrepi: načrtujete in spremljate izvajanje ukrepov in izboljšav pri varovanju osebnih podatkov.
• e-Podpora: obvladujete zahtevke za odpravljanje varnostnih problemov v tehničnih rešitvah.
• e-OrgDok in e-TehDok: dokumentirate spremembe v organizaciji, procesih ter tehnologiji.
• e-Šifranti, e-OrgShema in e-Pisarna: zagotavljate spreminjanje, izpisovanje podatkov in dokumentov ter
prenašanje in brisanje osebnih podatkov na zahtevo.
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Procesna uvedba
Želite svoje delovne postopke pri obdelavah osebnih podatkov kar najbolje uskladiti z
zahtevami uredbe GDPR in si obenem zagotoviti nezmanjšano produktivnost?
Dokumentni sistem e-GenDoc uvajamo na preizkušen procesni način, pri
katerem vaše poslovanje nadgradimo z najboljšimi poslovnimi praksami ter
pristopi k zaščiti podatkov. Na tak način oblikujemo trajnostno in prožno
rešitev, ki se hitro odziva in prilagaja rast in razvoju vašega poslovanja.
Stopite v stik z nami
• telefon: 04 25 19 300
• e-pošta: prodaja@genis.si
• spletna stran: www.genis.si

O podjetju Genis
Genis je vodilni proizvajalec informacijskih rešitev za digitalno poslovanje, ki so neodvisne od platforme.
Podjetje prenaša najboljše prakse digitalizacije na ključna poslovna področja, kot so vodenje in organizacija,
finance in računovodstvo, proizvodnja in storitve ter nabava in prodaja. Podjetje z dokumentnim sistemom
Genis e-GenDoc podpira širok portfelj poslovnih procesov s ciljem vpostavitve celovitega digitalnega
poslovanja. Genisove informacijske rešitve so v 25 letih postale standard in merilo za poslovanje
mednarodnih poslovnih skupin ter podjetij s seznama TOP1000.
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