Przygotuj się
do RODO z enova365
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych to akt prawny uchwalony 27 kwietnia 2016 przez Parlament Europejski.
Regulacja określa nowe zasady ochrony danych osobowych
osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej. Zapisy rozporządzenia wejdą w życie 25 maja 2018 roku.
Nowa regulacja dotyczy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże, międzynarodowej korporacje.

RODO dotyczy:

KAŻDEGO PRACODAWCY
W UNII EUROPEJSKIEJ

KAŻDEJ FIRMY OFERUJĄCEJ PRODUKTY I/LUB USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

WSZYSTKICH FIRM, KTÓRE MONITORUJĄ ZACHOWANIE OSÓB
PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE UE

Systemy ERP są naturalnym repozytorium danych
osobowych. Większość danych osobowych przechowywanych jest w jednym z dwóch obszarów:

KADRY – a więc dane
osobowe pracowników
firmy oraz dane osób które
uczestniczyły w procesie
rekrutacji.

CRM / HANDEL – w tym miejscu
przechowywane są dane osobowe istniejących i potencjalnych
klientów. W przypadku sektora
B2B, będą to także dane osobowe osób kontaktowych u klienta.

RODO, a enova365
enova365 to ceniony system ERP, który dostarcza narzędzi
z zakresu księgowości, kadry, sprzedaży i wielu innych. Rozwiązanie dostępne jest zarówno w modelu tradycyjnym (zakup), jak i w wersji chmurowej. Aktualnie trwają pracę nad
przygotowaniem pakietu funkcji, które pomogą użytkownikom w dostosowaniu ich działalności do wymogów RODO.

RAPORTOWANIE: RODO wymusza na organizacjach gromadzenie danych osobowych oraz udostępnianie informacji o zakresie przetwarzania.
enova365 zostanie wyposażona w mechanizm pozwalający
na zebranie informacji o zebranych danych osobowych i
przekazania go zainteresowanemu. Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli wystąpi taka potrzeba, dane osobowe zostaną
przeniesione do innego sytemu drogą elektroniczną.

EWIDENCJA ŹRÓDEŁ POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZETWARZANE: zgodnie z rozporządzeniem,
organizacja zobowiązana jest to ewidencjonowania pochodzenia danych osobowych, które zdobyła (konferencja, newsletter itp.)

KOPIE ZAPASOWE: rozporządzanie wymaga od przedsiębiorców tworzenia kopii zapasowych zgromadzonych danych. enova365
oferuje usługę Archiwizator Azure, która pozwala na
tworzenie kopii bezpieczeństwa danych a następnie ich
przechowywanie w chmurze Microsoft Azure.

EWIDENCJONOWANIE ZGÓD: wszystkie
zgody na przetwarzanie danych osobowych
powinny zostać ewidencjonowane. Przygotowywany system zgód będzie zapisywał również informacje o celach przetwarzania danych osobowych, okresie
w jakim mogą być przetwarzane, historii zmian zgód w
celach modyfikacji danych osobowych czy czasowego
ograniczenia przetwarzania.

MECHANIZMY KONFIGURACYJNE: system
praw w enova365 pozwala na dokładne określenie osób, które będą mogły pracować z danymi
osobowymi oraz jaki zakres danych będzie im udostępniany.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
enova365 zostanie wyposażona w mechanizm pozwalający na sprawdzenie historii danych osobowych tj. ustalenia wszystkich czynności jakie
były na nich dokonywane wraz z określeniem osób prowadzących czynności. Monitorowanie działań na danych
osobowych będą raportować rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry danych wychodzących.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH: enova365 zostanie wzbogacona w mechanizmy ochrony
danych osobowych rekomendowanych przez
rozporządzenie tj. pseudonimizacja oraz anomizacja. System poddawany jest regularnym audytom bezpieczeństwa
wykonywanym przez zewnętrzne, niezależne podmioty. Testom poddawane są wszystkie oferowane warianty oprogramowania. Testy prowadzone są zgodnie z metodykami
Open Web Applications Security Project Testing Guide v4
oraz NIST (ang. National Institute of Standards and Technology) Special Publication 800-115.
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*Wyniki satysfakcji klientów na podstawie badania ilościowych zrealizowanych
wśród klientów finalnych firmy Soneta. Badanie zrealizowane zostały w sierpniu
2017 r. na grupie 400 klientów.

