
Zaufany SaaS DLP nowej generacji
Safetica przestrzega standardów, które pomagają naszym klientom respektować przepisy i wytyczne. 
Aby zapewnić w pełni zabezpieczone rozwiązanie do ochrony danych w oparciu o chmurę, Safetica 
przestrzega norm ISO, Security Development Lifecycle i RODO oraz korzysta z zaufanej chmury. 

Przegląd bezpieczeństwa platformy

Certyfikaty ISO 9001 i ISO/IEC 27001

Posiadane przez Safetica certyfikaty ISO 9001 i ISO/IEC 
27001 potwierdzają wieloletnie zaangażowanie w jakość 
i bezpieczeństwo naszych usług. Certyfikaty dotyczą 
Safetica a.s., w tym jej wewnętrznych operacji 
i globalnej sieci biznesowej.

Zgodność z RODO

Safetica w pełni przestrzega wymogów RODO i przedstawia 
zalecenia, pozwalające zapewnić zgodność z przepisami 
podczas korzystania z jej produktów. Rozwiązanie Safetica 
NXT zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymogi 
procedur RODO i jest wyposażone w gotowe szablony 
klasyfikacji danych, aby wykryć PII (personalne dane 
osobowe) w Twoich danych.Cykl rozwoju bezpieczeństwa

W Safetica opracowaliśmy i ściśle przestrzegamy 
zaawansowanego procesu rozwoju bezpieczeństwa, 
który jest powtarzalny i możliwy do zmierzenia. Pomaga 
nam to sprostać złożoności inżynierii oprogramowania 
DLP i pozostać godnym zaufania partnerem biznesowym. 
Kluczowe punkty Safetica SDL: szkolenie, projektowanie 
z naciskiem na bezpieczeństwo, wybór partnerów 
technologicznych, automatyczna weryfikacja, kontrola 
krzyżowa każdej zmiany i szybka reakcja.

Pomyślnie zaliczone testy penetracyjne

Safetica NXT pomyślnie przeszedła testy penetracyjne, 
przeprowadzone przez międzynarodowo uznaną 
organizację bezpieczeństwa ESET services division 
(część ESET, spol. s r.o.). Safetica ściśle współpracuje 
z ESET, aby utrzymać ten poziom bezpieczeństwa.

Dostępność 99,5% + SLA  

Gwarantujemy dostępność usługi na poziomie 99,5% + SLA. 
Architektura punktów końcowych Safetica DLP zapewnia, 
że nawet w przypadku jakiejkolwiek przerwy w łączności 
lub usłudze, wszystkie tymczasowo wyłączone urządzenia 
są w pełni chronione.Dedykowany menedżer chmury produkcyjnej 

Safetica traktuje usługę produkcyjną Safetica NXT jako 
krytyczny system biznesowy dla naszych klientów. Działanie 
usługi jest stale monitorowane przez dedykowanego 
starszego kierownika ds. operacji i bezpieczeństwa.

Silne, nowoczesne uwierzytelnianie 

Wszyscy użytkownicy (administratorzy/dyrektorzy) mogą 
zalogować się do konsoli Safetica NXT tylko za pomocą 
zweryfikowanego konta Azure Active Directory. Cała 
komunikacja pomiędzy serwerem a klientem jest 
zabezpieczona protokołem TLS/SSL oraz protokołem 
OAuth2 wykorzystywanym do uwierzytelniania dostępu.

MS Azure - platforma chmurowa ciesząca 
się największym zaufaniem

Cała infrastruktura i usługi Safetica NXT działają 
w certyfikowanym przez Microsoft centrum danych Azure 
w UE. Nasza wielodostępna, oparta na chmurze architektura, 
jej rozwój i bezpieczeństwo są konsultowane i sprawdzane 
przez Microsoft, aby zapewnić naszym użytkownikom 
maksymalną wydajność i ochronę. Safetica, jako Złoty Partner 
Microsoftu, stosuje się do zaleceń MS FastTrack dotyczących 
usług i architektury podczas wdrażania do chmury Azure. 
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