Objednávka bezpečnostních testů webových stránek pro GDPR
Vyplněnou a podepsanou objednávku zašlete na: hencl@aartkom.com
Jsem oprávněný zástupce organizace, a tímto objednávám „bezpečnostní testy webových stránek
pro GDPR“ (dále jen „Technický Audit“) pro organizaci, kterou zastupuji. Účel testů je kontrola a
ověření zabezpečení spravovaných dat, s důrazem na řádné plnění nařízení „General Data
Protection Regulation“ (dále jen „GDPR“). Kontaktní údaje organizace pro informování a předání
„Detailní Report“ popisující nálezy a výstupy Technického Auditu, jsou uvedené níže v tabulce:
Organizace:
Statutární zástupce organizace

Správce sítě / správce IT

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Penetrační testy webových stránek pro kontrolu plnění GDPR se rozlišují podle typu organizace :
□

Technický Audit pro mateřské školy

2 850,- Kč (+ DPH)

□

Technický Audit pro základní školy

3 450,- Kč (+ DPH)

□

Technický Audit pro střední školy

4 850,- Kč (+ DPH)

□

Technický Audit pro veřejné organizace

7 450,- Kč (+ DPH)

□

Technický Audit pro soukromé organizace

9 850,- Kč (+ DPH)

□

prováděno za účasti studentů středních škol

15% SLEVA

Výsledky a výstup Technického Auditu bude vyhotoven 2 až 3 týdny po objednání GDPR skenu.
Testy budou provedeny vzdáleně společností AARTKOM s.r.o., volatilně testy lze objednat za
účasti studentů středních škol. Veškeré testy a zacházení s daty bude prováděno v zabezpečeném a
kontrolovaném prostředí. Data, záznamy a detaily z Technického Auditu budou po zhotovení
výstupního protokolu uchované dalších šest měsíců (pro případ ověření výstupního protokolu).
Protokol, „Detailní Report“ bude shrnovat výsledky, nedostatky a doporučení k zabezpečení dat
organizace, s důrazem na GDPR, na základě Technického Auditu.
Objednávkou Technického Auditu byla organizace srozuměna s tím, že:
• uhradí poplatek za Technický Audit dle typu organizace
• poskytnou nezbytnou součinnost pro provedení Technického Auditu
• data z Technického Auditu budou vymazané po šesti měsících od výstupního protokolu
• obecné a anonymizované data z Technického Auditu lze prezentovat jako příklady „dobré praxe“
Podpis:

Dne:

Pozice:

Razítko:
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