ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH
Przygotuj swoją firmę do zmian już dziś

Nowe wymogi już od 25.05.2018

Szanowni Państwo,
Już od 25 maja 2018 r. każda firma przetwarzająca dane
osobowe obywateli Europy będzie musiała sprostać
nowym obowiązkom w związku z rozporządzeniem UE
2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)
wraz z przepisami krajowymi, czyli Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Analizy wpływu nowego prawa na obszary
działalności przedsiębiorstw wskazują jednoznacznie,
że dostosowanie się do wymogów GDPR jest procesem
długotrwałym. Polega ono nie tylko na zmianach
organizacyjnych, ale też technicznych w strukturach
przedsiębiorstw.
Równocześnie
konsekwencje
związane z nieprzestrzeganiem nowych obowiązków
mogą okazać się bardzo kosztowne, zarówno
operacyjnie jak i wizerunkowo. Kluczowe w tym
kontekście okazuje się zapewnienie firmom jak
najszybszego przygotowania się do zmian.
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Prezes Apollogic
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Wprowadzenie
Zasady ochrony danych osobowych GDPR/RODO
mają dotyczyć każdej firmy przetwarzającej dane
osobowe obywateli Unii Europejskiej. Konsekwencje
związane z niedostosowaniem się do nowego prawa
mogą okazać się kosztowne zarówno operacyjnie,
jak i wizerunkowo. Dlatego Twoje przedsiębiorstwo
powinno rozpocząć przygotowania do wdrożenia
GDPR/RODO już teraz.

NOWE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU UE

Dlaczego zmiany
w prawie są konieczne?
Nowe zasady ochrony danych osobowych ujęte
w Rozporządzeniu GDPR/RODO zastępują obowiązującą
dyrektywę z 1995 roku i wprowadzają następujące
zmiany:
• Zabezpieczenie praw konsumentów związane
z nieautoryzowanym wykorzystaniem danych
osobowych
• Lepszą i dostosowaną do obecnych rozwiązań
technologicznych ochronę danych osób
fizycznych

Nowe wymogi to lepsza
i dostosowana do
obecnych rozwiązań
technologicznych
ochrona danych
osobowych.

• Wyższe kary dla przedsiębiorstw
nieprzestrzegających przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych
• Ujednolicenie prawa dotyczącego ochrony
danych osobowych w całej Unii Europejskiej,
bez potrzeby wydawania aktów prawnych
wdrażających je do porządku krajowego
• Pełną harmonizację prawa materialnego
w ramach UE i swobodny przepływ danych
osobowych
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Co warto wiedzieć
o GDPR/RODO?
GDPR, zwane także RODO, to Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wprowadzające nowe
przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych oraz regulacje o swobodnym przepływie danych
osobowych.

Od kiedy obowiązuje:
Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 roku
i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Jakie kraje obejmuje:
GDPR ujednolica zasady ochrony
osobowych w Unii Europejskiej.

danych

Jakich podmiotów dotyczy:
GDPR ma dotyczyć wszystkich podmiotów w UE oraz
spoza UE, w przypadku gdy oferują towary i usługi na
terenie państw europejskich.

Co grozi firmom, które nie zastosują
się do nowych regulacji:
Rozporządzenie
wprowadza
wysokie
kary
za niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych i niezastosowanie się do nowych
obowiązków.

Za niezgodne z prawem
przetwarzanie danych
osobowych i niezastosowanie
się do nowych obowiązków
przewidziane są wysokie
kary.
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Jakie zmiany wprowadza
GDPR/RODO?
GDPR znacząco zmienia dotychczas obowiązującą Dyrektywę
95/46/WE, a także wprowadza wiele nowych regulacji.
Oto najważniejsze z nich:

• Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych
mają obejmować zarówno osoby fizyczne
prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą jak i duże spółki akcyjne.
• W razie potrzeby administrator musi wykazać,
iż została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
• Należy zapewnić widoczność wszelkich
komunikatów dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz formułować
informacje w prosty i zrozumiały sposób.
• Zgodnie z GDPR milczenie lub okienka domyślnie
zaznaczone nie oznaczają zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
• Każda osoba fizyczna ma mieć prawo do usunięcia
danych osobowych.
• Ochrona danych osobowych zagwarantowana
jest już na etapie projektowania nowego produktu
bądź usługi i ma być aktywna domyślnie, bez
konieczności podejmowania działań przez osoby,
których dane dotyczą.

Zaznaczone domyślnie
okienka, nie oznaczają
zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

• Jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych
z dużym prawdopodobieństwem może
przyczyniać się do wysokiego ryzyka
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
organizacje zobowiązane są do dokonania
oceny skutków przetwarzania jeszcze przed
rozpoczęciem procesu.
• W przypadku, gdy ocena skutków wykaże,
że planowane przetwarzanie danych wiąże się
z wysokim ryzykiem, administrator powinien
skonsultować się z organem nadzorczym.
• Administrator jest zobligowany
do zawiadomienia o naruszeniu danych
osobowych, a także powiadomienia osób,
których dane zostały naruszone.
• Administrator ma obowiązek powołania
Inspektora Ochrony Danych w określonych
przypadkach m.in. przy przetwarzaniu
szczególnych kategorii danych osobowych
“na dużą skalę”. Inspektor powinien posiadać
status niezależności.
• Naruszenie wymogów GDPR może prowadzić
do nałożenia bardzo wysokich kar, nawet
w wysokości do 4% obrotu rocznie. Osoba
fizyczna może ubiegać się o odszkodowanie
za naruszenie zasad ochrony danych
osobowych.
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Kto w Twojej organizacji
powinien zapoznać się
z GDPR/RODO?
Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą wielu
aspektów działalności firmy. Z nowymi wymogami powinni
zapoznać się:

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Dyrektorzy i managerowie ds. CRM i IT.
Pracownicy działów Complience.
Pracownicy działów marketingu, sprzedaży
i HR.
Specjaliści e-commerce.
Osoby kierujące projektami związanymi
z przetwarzaniem danych.
Wewnętrzni prawnicy w przedsiębiorstwach.
Wszystkie inne osoby zajmujące się
ochroną lub przetwarzaniem danych
osobowych.

W określonych
przypadkach, organizacje
zostaną zobowiązane do
powołania niezależnego
Inspektora Ochrony
Danych.
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Nowe obowiązki dla firm
Nowe Rozporządzenie to szereg nowych wymogów
i tym samym nowych obowiązków dla firm.
Oto najważniejsze z nich:

Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych
za przetwarzanie danych.

Nowe obowiązki dla
administratorów
danych i nowe prawa
osób, których dane
są przetwarzane.

Przygotowanie procedur i polityki wewnętrznej
porządkującej przetwarzanie danych
osobowych w przedsiębiorstwie.
Przygotowanie środowiska IT pod GDPR/RODO.
Dostosowanie klauzul zgód do nowych
przepisów.
W określonych ustawą przypadkach
wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
Opracowanie planów awaryjnych na wypadek
wykrycia incydentów związanych
z naruszeniem bezpieczeństwa danych.
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Rozwiązanie Apollogic
W odpowiedzi na nadchodzące zmiany, proponujemy
dedykowane rozwiązanie GDPR/RODO,
w ramach którego:

Przeprowadzimy audyt Twojej infrastruktury IT
pod kątem nowych wymogów GDPR/RODO.
Wyposażymy Twoje środowisko IT o narzędzia
wspomagające spełnianie wymogów GDPR/RODO
takie jak: komunikacja z klientem, rejestr czynności
przetwarzania, składanie informacji
o naruszeniu i inne.
Wdrożymy dopasowane rozwiązania techniczne,
które pozwolą Ci w pełni zabezpieczyć
przetwarzane dane.
Zapewnimy Ci stały monitoring systemów
przetwarzania danych i wdrożenie narzędzi
alarmujących o ewentualnych
nieprawidłowościach.
Dostarczymy Ci regularne raporty bezpieczeństwa
wdrożonej infrastruktury IT.

Dlaczego Apollogic?
Przeprowadzimy audyt Twojej infrastruktury IT pod
kątem nowych wymogów GDPR/RODO.
Wyposażymy Twoje środowisko IT o narzędzia
wspomagające spełnianie wymogów GDPR/ RODO
takie jak: komunikacja z klientem, rejestr czynności
przetwarzania, składanie informacji o naruszeniu
i inne.
Wdrożymy dopasowane rozwiązania techniczne,
które pozwolą Ci w pełni zabezpieczyć przetwarzane
dane.

Gwarantujemy utrzymanie rozwiązań i dostosowanie
ich na wypadek powstania nowych regulacji prawnych
dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Kompleksowe
podejście, które
pomoże skutecznie
przygotować firmę
do nadchodzących
zmian.
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Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

contact@apollogic.com
Poznań, Polska
+48 61 631 10 67

ZWYCIĘZCA 2016 ROKU

Od ponad 10 lat wspieramy naszych klientów
w wyspecjalizowanym doradztwie IT, jako partner
biznesowy i technologiczny.

Gazela Biznesu

LAUREAT 2016 ROKU

Doświadczenie zdobywamy na rynku polskim i zagranicznym,
obsługując wiodące korporacje i firmy z sektora MŚP. Zatrudniając
ponad 100 specjalistów, łączymy kompetencje z zakresu konsultingu
i wdrażania systemów SAP, rozwoju oprogramowania biznesowego,
a także usług Software House, w tym tworzenia aplikacji
internetowych.
Wiedza oraz nieszablonowe podejście naszych specjalistów
pozwalają w szybszy i skuteczniejszy sposób realizować cele
biznesowe klientów.

Diamenty Forbesa

Do grona naszych Klientów należą m.in.:
Allegro

Hyundai

Porsche

Audi

Media Expert

Roche

Bosch

Otto Group

Talex

Continental

SAP

Philips

Lamborghini

i wielu innych...

Apollogic sp. z o.o.
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46
61-612 Poznań, Polska

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.APOLLOGIC.COM

