Czy spełniasz wymogi GDPR?
Przygotuj się na najbardziej restrykcyjne przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych

GDPR (General Data Protection Regulation), znane w Polsce jako Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) to przepisy Unii Europejskiej, które weszły w życie 25 maja 2018 roku. Dotyczą one
wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe obywateli Unii Europejskiej. GDPR to najbardziej
restrykcyjne i kompleksowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Najważniejsze wymogi RODO (GDPR)
Znacznie wyższe kary – do 20 milionów Euro
lub do 4% całkowitego przychodu firmy
(w zależności od tego, która wartość jest wyższa).

Dotyczy wszystkich organizacji przetwarzających
dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, w tym
firm oferujących usługi czy zatrudniających
pracowników w Unii.

Obowiązek zastosowania i wykazania odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych.

Wymóg potwierdzenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Zgoda ta nie może być
skomplikowana i musi być łatwa do zrozumienia.

Obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony
Danych w organizacjach, które regularnie i systematycznie
monitorują osoby, których dane dotyczą oraz organizacji
przetwarzających na dużą skalę szczególne kategorie
danych osobowych.

Obowiązkowe zgłoszenie incydentu naruszenia
bezpieczeństwa danych osobowych do 72 godzin
od momentu jego wykrycia.

Jakie dane musi chronić Twoja organizacja?
•

Dane osobowe pracowników
(nazwisko, adres, data urodzenia, itp.)

•

Niepubliczne informacje o partnerach biznesowych
czy usługodawcach.

•

Informacje o klientach/pacjentach/mieszkańcach
(dane medyczne, listy kontaktowe, dane marketingowe).

•

Dane osobowe przesyłane i przetwarzane przez
podmioty trzecie (księgowość, marketing
bezpośredni, rejestry kredytowe).

Jak zabezpieczyć dane przed wdrożeniem RODO?

1/

Audyt danych

Wskazówki dotyczące obsługi dokumentów

Safetica pozwoli ci sprawdzić jakie dane są aktualnie
przetwarzane w firmie. Rozwiązanie śledzi obieg ważnych
dokumentów sprawdzając kto je otwierał i monitorując
sposób korzystania z nich.

2/

Ustanów jasne reguły kto i w jaki sposób może pracować
z danymi osobowymi. Safetica sprawi, że polityki bezpie-czeństwa nie tylko będą istnieć na papierze, ale będą
także stosowane w praktyce.

3/

Edukacja pracowników

4/

Szyfrowanie danych

5/

Ochrona przed wyciekiem danych

Każdy pracownik powinien wiedzieć, które informacje należy
przetwarzać z należytą ostrożnością. Przy wyborze chronionego
zasobu (np. folderu) Safetica informuje pracownika o zakresie
tej ochrony zestawem ikon prezentowanych w formie pop-upów
przy pasku zadań systemu Windows.

Wszystkie nośniki posiadające dane osobowe powinny
być szyfrowane - takie działanie zaleca bezpośrednio
GDPR. Safetica umożliwia szyfrowanie danych w całej
organizacji.

Zapobieganie wyciekowi danych musi być wszechstronne i musi zabezpieczać wszystkie metody komunikacji – e-mail, wydruk, pamięć
USB, urządzenia mobilne. Safetica dopilnuje za Ciebie, by tylko zabezpieczone w odpowiedni sposób dane będą mogły opuścić firmę.

Safetica – ochrona danych
osobowych zgodna z GDPR
Dzięki rozwiązaniu Safetica łatwo dostosujesz swoją
firmę do wymagań GDPR. Zyskasz lepszy wgląd w to,
co dzieje się organizacji. Zobaczysz także jak pracownicy
pracują na wrażliwych danych, wyeliminujesz ryzyko
nadużycia danych osobowych. Dodatkowo w momencie
wystąpienia niebezpieczeństwa zostaniesz o tym
natychmiast poinformowany.

W skrócie o Safetica

Członek ESET
Technology Alliance

Zwycięzca nagrody Computer Weekly
w kategorii Bezpieczeństwo

Ocena 5*
w SC Magazine

Zintegrowany dostawca DLP w badaniu
Gartner‘s Competitive Landscape:
Data Loss Prevention Market

Zawarte informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią pełnej listy regulacji GDPR. Nie są ani
substytutem konsultacji prawnych, ani indywidualnej analizy wymagań dotyczących zgodności z GDPR.

Dystrybucja rozwiązań Safetica w Polsce:

DAGMA Sp. z o.o.

Więcej o produkcie:
www.safetica.pl

Kontakt: Mateusz Piątek / product manager Safetica
piatek.m@dagma.pl

