
Védje vállalkozását

Itt az ideje cselekedni!

GDPR

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018 májusában 
életbe lépett. A hálózati biztonság fontosabb, mint valaha. 
Ideje adatainak biztonságát gyorsan rendbe rakni, hogy 
megfelelhessen az előírásoknak is.

Anti-Virus

Anti-Spam

Tűzfal

Alkalmazás
Intelligencia

Behatolás
érzékelő és megelőzés

Tartalomszűrés

WLAN vezérlő 

20 millió
euróig vagy
a teljes bevétel
4%-áig, attól
függ melyik
a nagyobb

nem áll készen
az általános
adatvédelmi
rendelethez

80%

amely vállalkozások
adatsértés áldozatai
lettek

92%

aggódnak a
későbbi adatsértés
elszenvedésétől

42%

nincs tisztában
az általános
adatvédelmi
rendelettel

25%

nem egyértelmű,
hogy mennyiben
befolyásolta az általános
adatvédelmi rendeletet

52%

A vállalatoknak az adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz
az általános adatvédelmi rendelet szerint az alábbiakat kell teljesíteniük:

Nincs menekvés

Cselekedjen!

Védje meg a hálózatát!
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GDPR

Adatgyűjtés és -feldolgozás az
általános adatvédelmi
rendelet szerint

•  Az adatgyűjtés alanyától származó kifejezett hozzájárulás a 
személyes adatok gyűjtéséhez és azoknak a felhasználásához - 
egyértelmű jóváhagyás

•  Az adatgyűjtés célja világosan meghatározott, egyértelmű és 
törvényes célból történik

•  A személyes adatok személyre szabottan és jogszerűen 
szegmentáltan, becsületesen és átláthatóan vannak feldolgozva

•  Az adatgyűjtés eredetileg meghatározott célján kívül más célból 
nem szabad feldolgozni az adatokat

•  Az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük

•  Az adatokat a szükségesnél hosszabb ideig nem szabad megőrizni

Az adatsértést 72 órán belül jelenteni kell.72 óra

Akár egy kisebb adatsértés is elég ahhoz, hogy 
tönkre tegye a vállalkozását. Akár a pénzbírság 
vagy a hírneve elvesztése miatt. 

Kisebb
adatsértés

Minden kérés a naprakész adatok 
megsemmisítésével vagy azoknak a nyilvánosságra 
hozatalával kapcsolatban, a kéréstől számított 1 
hónapon belül elintézésre kerül.

Egy
hónap

Végezzen biztonsági ellenőrzést!

https://www.zyxel.com/hu/hu/security-audit/

