
Chroń swoją firmę

Czas podjąć działania

RODO

RODO obowiązuje od maja 2018 roku. Bezpieczeństwo sieci 
jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nadszedł czas, 
aby jak najszybciej zająć się bezpieczeństwem danych i 
zapewnić zgodność z RODO.

Antywirus
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Kontroler
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20 mln EUR

4% łącznego
rocznego obrotu,
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up to

która kwota będzie wyższa

lub

nie jest przygotowanych
na regulację GDPR

80%

firm ucierpiało
w wyniku 
naruszenia danych

92%

jest zaniepokojonych
 przyszłymi 
naruszeniami danych

42%

nie wie o
regulacji GDPR

25%

nie rozumie
wpływu regulacji
GDPR

52%

W przypadku zbierania i przetwarzania danych w ramach 
regulacji RODO firmy muszą wykazać, że:

Bez ukrywania miejsca

Podejmij działania

Chroń swoją sieć
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RODO

Zbieranie i przetwarzanie
danych w ramach regulacji RODO

•  Uzyskały wyraźną zgodę od danej osoby na zbieranie jej 
wszystkich danych osobowych — wyraźna akceptacja. 

•  Powód zbierania danych został wyraźnie określony, jest jawny i 
odpowiedni. 

•  Dane osobowe są przetwarzane, profilowane i segmentowane 
zgodnie z prawem, sprawiedliwie i przy zachowaniu zasad 
transparentności.

•  Przetwarzanie nie powinno mieć miejsca w celach 
wykraczających poza początkowo określony cel.

•  Przechowywane dane powinny być dokładne i aktualne.

•  Dane powinny być przechowywane tylko tak długo, jak jest to 
konieczne.

Naruszenia danych należy zgłaszać w ciągu 72 
godzin od żądania.

72
godziny

Nawet niewielkie naruszenie może spowodować 
zakończenie działalności biznesowej — ze względu 
na koszty i grzywny lub utratę reputacji.

Niewielkie
naruszenie

Wszelkie żądania aktualizacji danych, ich 
usunięcia lub dotyczące ujawnienia 
przechowywanych danych są obsługiwane w 
ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania.

Jeden
miesiąc

Wykonaj audyt zabezpieczeń

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

