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CHCESZ ZROZUMIEĆ
RODO I SPEŁNIAĆ
JEGO WYMAGANIA

MY

DOSTARCZANY SZKOLENIA,
NARZĘDZIA I WSKAZÓWKI,
KTÓRE POMOGĄ CI OSIĄGNĄĆ
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI.

Czym jest RODO?
– RODO oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
które stanowi ogólnounijne ramy prawne, które stają się
wykonalne z dniem 25 maja 2018 r.
– Zgodnie z rozporządzeniem osobom fizycznym „zagwarantowany
zostanie bezpłatny i łatwy dostęp do ich danych osobowych,
co ułatwi im wgląd w to, jakie dane osobowe znajdują się
w posiadaniu przedsiębiorstw i organów publicznych”.
– Rozporządzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępu
do danych osobowych, zastępując jednocześnie przetwarzanie
danych osobowych objęte wcześniej ustawą o ochronie danych
z 1988 roku.
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Zgodność z RODO jest koniecznością
Brexit, brak wykwalifikowanych pracowników, słaba waluta,
transformacja cyfrowa i wyzwania związane z wydajnością
- wszystkie te problemy wymagają uwagi w Twojej firmie.
Jednak najpilniejszą i potencjalnie ważną kwestią,
którą należy się zająć w Twojej firmie, jest RODO.
RODO, czyli ogólne rozporządzenie UE o ochronie
danych, wejdzie w życie w maju 2018 r. Ma ono szeroko
zakrojone mechanizmy kontroli zarządzania informacjami
umożliwiającymi identyfikację osób w przedsiębiorstwie.
Rozporządzenie nakłada również kary za nieprzestrzeganie
przepisów, do 4 % rocznego obrotu lub 20 mln EUR
(w zależności od tego, która kwota jest wyższa) za każde
naruszenie. Zaniedbanie tego tego tematu jest więc
potencjalnie bardzo kosztowne.

Jakie są rzeczywiste konsekwencje
RODO niesie dla Twojej firmy?
– Jakie dane osobowe przechowujesz?
Czy dane te są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?
– Gdzie przechowywane są te dane?
– Kto ma do nich dostęp?
– W jaki sposób zarządza się bezpieczeństwem w IT
i przypadkami naruszenia danych?
– W jaki sposób będą one udostępniane
pracownikom i klientom?
– Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zgodności z RODO?
Udzielenie odpowiedzi na wszystkie te pytania jest pierwszym
krokiem do osiągnięcia zgodności z RODO.

Czym jest PII?
Informacje identyfikowalne osobowo (PII) to dane
dotyczące klientów, dostawców i pracowników.
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres,
data urodzenia, adres e-mail, są już chronione na mocy
obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

RODO rozszerza tę ochronę na numery identyfikacyjne,
dane o lokalizacji i dane online wraz z wskaźnikami
psychicznymi, fizycznymi, ekonomicznymi i społecznymi,
a nawet informacje genetyczne i biometryczne,
które mogą pomóc ustalić tożsamość osoby.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
WYSTAWIONY PRZEZ RZĄD
paszport, prawo jazdy, akt urodzenia
DANE KONTAKTOWE
adres e-mail, adres fizyczny,
numery telefonów

DANE Z INTERNETU
media społecznościowe,
hasła

DATA URODZENIA/
MIEJSCE URODZENIA

PII

GEOLOKALIZACJA
smartfon, aparat fotograficzny, GPS

DANE WERYFIKUJĄCE
nazwisko panieńskie matki,
szkoła średnia,
imię zwierzęcia, hasła

NUMERY KONTA
numer konta bankowego,
ubezpieczenia, inwestycji
INFORMACJE MEDYCZNE
recepty, wyniki badań,
dokumentacja medyczna
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Jakie są skutki
nieprzestrzegania RODO?
Firmy, które zostaną uznane winne nieprzestrzegania
przepisów RODO, podlegają karze grzywny w wysokości
20 mln EUR lub 4 % przychodu (w zależności od tego,
która z tych kwot jest wyższa) Surowość kar zależy
od tego, jak poważne jest naruszenie danych.

2%
4%

– braki w dokumentacji
– niepowiadamianie organu
nadzorczego i osoby, której
dotyczą dane, o naruszeniu
– nieprzeprowadzanie oceny skutków

– nieposiadanie wystarczającej
zgody klienta na przetwarzanie
danych
– naruszenie podstawowych zasad
koncepcji uwzględniania ochrony
prywatności w fazie projektowania

RODO - od czego zacząć?
Dane
– Określ Informacje identyfikowalne osobowo
– Określ lokalizację PII
– Rozważ centralizację przechowywania danych
– Dopilnuj, aby wszystkie PII miały ścieżkę audytu.
– Określić zabezpieczenia dostępu do wszelkich PII
Oprogramowanie
– Możliwość przechowywania, wyszukiwania
i katalogowania danych i informacji o obywatelach.
– Tworzenie bezpiecznego środowiska dla danych
– Jedna wersja podejścia do przechowywanych danych
Partnerzy, dostawcy, wykonawcy
– Sprawdź, czy wszystkie firmy, które obsługują
twoje PII spełniają wymagania RODO.
– Skuteczne korzystanie z zarządzania
umowami z dostawcami
Pracownicy
– Jeżeli jest to wymagane, zatrudnij DPO
(inspektora ochrony danych)
– Oprócz działu IT, zaangażuj działy HR,
prawne, finansowe i biznesowe
Proces
– Określ jasny plan zgłaszania naruszeń ochrony danych
– Obywatele mają teraz prawo do bycia zapomnianymi,
więc muszą mieć możliwość usunięcia PII
– Przygotuj przejrzysty proces udzielania
odpowiedzi na zapytania o informacje
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Usługi i rozwiązania dotyczące RODO
oferowane przez Konica Minolta

–
–
–
–
–

Zarządzanie treścią
Bezpieczne udostępnianie i synchronizacja plików
Jednolite zarządzanie zagrożeniami
Zarządzanie dostępem do dokumentów
Znalezienie i prawo do usunięcia danych
Bezpieczna archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów
Wykrywanie danych osobowych
Usprawnione procesy związane z zapewnieniem zgodności
Bezpieczne drukowanie
Zapobieganie wyciekom danych
podczas drukowania i skanowania
Zapobieganie wyciekom danych
z komputerów stacjonarnych
Ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem
Audyt i sprawozdawczość
Funkcje ograniczające dostęp
Doradztwo i usługi w zakresie bezpieczeństwa IT

Zgodności z RODO nie można uzyskać za pomocą
prostego, pojedynczego pakietu oprogramowania
– wymaga ona zarówno dobrego zarządzania informacjami,
skutecznej kontroli, jak i różnych rozwiązań dotyczących
poszczególnych aspektów zgodności. Konica Minolta
ściśle współpracuje z organizacjami, które chcą zająć
się kwestiami dotyczącymi RODO i pomóc im określić
potencjalne problemy dotyczące RODO i sposoby ich
rozwiązania. RODO niedługo wejdzie w życie i będzie
miało wpływ na Twoją firmę – skontaktuj się z nami już dziś,
aby uzyskać pomoc w dostosowaniu się do RODO.

RODO

2018

Dowiedz się, jak przekształcić przepływ informacji
w Twojej firmie i usprawnić procesy biznesowe –

www.konicaminolta.pl

09/2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dalsze kroki

