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DUNA MZDY a GDPR

Po prvním spuštění DUNA MZDY se Vás program zeptá, zda si přejte zapnout novou
funkci týkající se nové směrnice, tzv. GDPR (Obr. 1)

Obr. 1 - Zapnutí GDPR

Je to první krok vyjít vstříc novému nařízení. V tomto případě se jedná se o šifrování
Bezpečnostních  kopií  a  Vašich  záloh  vytvořených  pomocí  akce  Komprimace  a
archivace. Pokud zvolíte ANO, začnou se bezpečnostní kopie šifrovat automaticky
generovaným heslem! To je možné samozřejmě změnit. Tato volba je společná pro
všechny spravované firmy. Nelze tedy GDPR zapnout pouze pro některé firmy!

Tuto novou funkci je možné zapnout i později.

Po přihlášení do firmy najdete nastavení GDPR v Nastavení → Nastavení základní
konfigurace → Nastavení GDPR (Obr. 2)
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Obr. 2 - Nastavení GDPR

Heslo pro bezpečnostní kopie
Bezpečnostní kopie jsou chráněny heslem, které je automaticky vygenerováno. Toto
heslo  je  používáno  jednotně  pro  všechny  zpracovávané  firmy.  Heslo  pro
bezpečnostní kopie je možné: 
 zobrazit
 změnit (pouze správce)
 vytisknout ve formě protokolu, který si uživateli doporučujeme vytisknout a bez-

pečně uložit

Při  obnovování  bezpečnostní  kopie  je  uložené  heslo  použito.  Pokud si  změníte
heslo pro bezpečnostní kopie je nutné provést znovu Vytvoření bezpečnostní
kopie! (Servisní akce – Správce).

Heslo pro uživatelské zálohy 
Heslo  pro  uživatelské  zálohy  chrání  .ZIP  archivy,  které  vznikají  pomocí  operace
Komprimace a archivace. Každý uživatel s právem vytvářet archivy má své heslo a je
společné pro všechny spravované firmy. Heslo pro uživatelské zálohy je možné: 
 zobrazit
 změnit



GDPR

  3/3

 vytisknout ve formě protokolu, který si uživateli doporučujeme vytisknout a bez-
pečně uložit

Při obnovování uživatelské zálohy je použito uložené heslo uživatele. Při vytváření
uživatelské zálohy pro někoho jiného je možné ochránit .ZIP archiv jednorázovým
šifrovacím heslem.  Při  obnovování  takovéto  zálohy je  uživatel  vyzván ke  vložení
jednorázového šifrovacího hesla (Obr. 3)

Obr. 3 - Jednorázové heslo

Únik  dat  z  počítačů  případně  ze  serveru  není  obsahem našeho  řešení,  protože
obsahuje mj.  správné nastavení firemní politiky ochrany dat,  která zahrnuje např.
přihlašování do počítače, na firemní server, přístup k USB portům atpod. 

Doporučení:
 Zavést v programu přihlašování pod uživatelským jménem a heslem
 Jasně definovat přístupová práva jednotlivým uživatelům
 V případě potřeby šifrovat pevné disky, USB disky apod. 
 Vytisknout a bezpečně uložit hesla k bezpečnostním kopiím a také uživatel-

ská hesla


