Splnenie požiadaviek na
súkromie a ochranu osobných
údajov v EÚ
Cisco Meraki sa zaväzuje k ochrane osobných údajov, súkromia, bezpečnosti a
dodržiavaniu príslušných regulačných rámcov v USA aj v zahraničí. Cloudová
architektúra Meraki je navrhnutá od základu s ochranou dát, súkromia a bezpečnosti.
Technická architektúra Cisco Meraki a jej interné administratívne a procesné záruky
pomáhajú zákazníkom s návrhom a nasadením riešení cloudových sietí, ktoré sú v
súlade s predpismi na ochranu osobných údajov v EÚ, dokonca aj prípadoch mimo
rámca dohody bezpečného prístavu (Safe Harbor). Základnými kameňmi architektúry
Meraki s vhodným dizajnom sú:
•

•

•

Rovina riadenia Out-of-band (z externého pásma) — zo zariadenia do cloudu
Meraki prúdia len informácie na správu siete (nie užívateľské dáta), čo výrazne
obmedzuje množstvo osobných údajov, ktoré sa prenášajú na cloud Meraki.
Cloud EÚ — siete konfigurované na prevádzku v cloude EÚ zabezpečujú, že
informácie pre správu siete sa ukladajú iba v Európskom hospodárskom
priestore (EHP), vrátane obnovy a zálohovania. Zavedením osvedčených
postupov zákazníci môžu zabrániť prenosu niektorých osobných údajov mimo
EHP.
Dodatok o spracovaní údajov (Data Processing Addendum, DPA) — Cisco
Meraki umožňuje svojim zákazníkom DPA, ktorý zahŕňa štandardné zmluvné
doložky Európskej komisie (tiež známy ako doložky modelu EÚ), takže zákazníci
môžu umožniť prenos a spracovanie osobných údajov mimo EHP v súlade s
platnými európskymi predpismi na ochranu súkromia a osobných údajov a
miestnymi zákonmi. Len pre informáciu je DPA k dispozícii aj v nemčine a
francúzštine.

Ďalšie informácie o DPA a zárukách, ktoré využívame v súvislosti s prenosmi dát z
EHP, môžete nájsť v našich často kladených otázkach - FAQ. FAQ sú k dispozícii aj
v nemčine. Informácie súvisiace s cloudom EÚ Meraki sú k dispozícii v liste Cloud
EÚ a Príručke konfigurácií cloudu EÚ.
Ďalšie informácie súvisiace s cloudom EÚ Meraki sú k dispozícii v liste Cloud EÚ a
Príručke konfigurácií cloudu EÚ.

