
E
vropské nařízení pro ochranu 
fyzických osob (GDPR) v sou-
vislosti se zpracováním jejich 
osobních údajů a pravidla pro 
pohyb osobních údajů vstoupí 

v platnost 25. května 2018. Nařízení 
chrání základní práva a svobody fy-
zických osob se zaměřením na prá-
vo ochrany osobních údajů. Modul 
Ochrany dat je pomocný nástroj 
pro implementaci evropské směrnice 
v rámci informačního systému Micro-

soft Dynamics AX, který umožňuje 
provádět nad vybranými daty anony-
mizaci, šifrování a mazání.

Celý modul je postaven na principu 
šablony ochrany dat. Šablony určují 
soubor nastavení tabulek, jejich polí 
a filtrů, které definují data dotčená 
ochranou dat. Každá šablona může 
obsahovat nastavení polí ochrany dat 
a nastavení filtrů polí ochrany dat 
(viz obrázek výše).
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Příklad nastavení šablony ochrany dat

Protokol aktivity ochrany dat

Pro některá pole může být nastavena pevná hodnota, u vybraných polí bude provedeno smazání údajů. Spuštěním 
funkce ochrany dat se vyberou záznamy podle nastaveného filtru a aplikuje se na ně určená ochrana polí. 
Pro použití v rámci sledování informací fyzických osob byla na kartu kontaktu doplněna pole datum udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů a datum zrušení souhlasu. 
Směrnice GDPR definuje právo fyzické osoby požadovat přehled o shromažďovaných informacích o dané fyzické 
osobě. Uživatel má možnost použít sestavu, jež tiskne / exportuje následující informace mající vztah ke kartě 
kontaktu, která je považována za nejčastější úložiště informací o osobách.

• Kontakt
• Osoby kontaktu
• Alternativní adresy kontaktu
• Aktivity kontaktu

• Odběratel (pokud je 
z kontaktu vytvořen)

• Dodací a jiné adresy odběratele
• Čísla bankovních účtů zákazníka

• Dodavatel (pokud je 
z kontaktu vytvořen)

• Adresy dodavatele
• Čísla bankovních účtů dodavatele

Pro všechny akce v tomto modulu vzniká při použití funkcí automaticky protokol aktivity ochrany. Zachycuje kdo, 
kdy a co změnil na jakém záznamu a poli a s jakým nastavením ochrany dat. Protokol je needitovatelný.

Protokol aktivity ochrany dat

Příklad nastavení filtru dat

U podporovaných formulářů je možné spustit anonymizaci záznamu 
dle nastavených šablon přímo pro jeden konkrétní záznam zobrazený 
na formuláři. Podporované jsou formuláře globální adresář, dodavatelé, 
odběratelé, kontakty (kontaktní osoby), potenciální zákazníci, 
zaměstnanci.


