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Streszczenie

Większość firm zainwestowała i w dalszym 
ciągu inwestuje w ludzi, procesy, technologię 
oraz regulacje w celu spełnienia wymagań 
przepisów dotyczących ochrony prywatności 
klientów oraz uniknięcia wysokich kar: 
finansowych i innych. Co więcej, w dalszym 
ciągu zdarzają się naruszenia zasad 
ochrony danych, które narażają dane 
osobowe milionów osób. Firmom zależy 
na produktach, które kupują, usługach, 
z których korzystają, pracownikach, których 
zatrudniają oraz w bardziej ogólnym 
sensie, na partnerach, z którym prowadzą 
interesy. W związku z tym klienci zadają 
więcej pytań na temat pozyskiwania, 
wykorzystywania, przekazywania, 
udostępniania, przechowywania i usuwania 
ich danych w trakcie procesu zakupowego. 
W zeszłorocznym badaniu („Dojrzałość 
ochrony danych” Cisco 2018), firma Cisco 
zaprezentowała dane opisujące, jak obawy o 
ochronę danych negatywnie wpłynęły na cykl 
zakupowy i czas jego trwania. Tegoroczne 
badanie aktualizuje te doniesienia i rozwija 
temat korzyści, jakie płyną z inwestycji 
w ochronę danych.

Analiza porównawcza Cisco na temat 
ochrony danych korzysta z danych 
corocznej analizy porównawczej Cisco 
na temat cyberbezpieczeństwa, badania 
przeprowadzanego metodą podwójnie 
ślepej próby przez ponad 3200 specjalistów 
do spraw bezpieczeństwa w 18 krajach 
we wszystkich większych branżach oraz 
regionach geograficznych. Wiele z pytań 
dotyczących ochrony danych zostało 
zadanych ponad 2900 respondentom 
zaznajomionym z procesem ochrony danych 
w swoich firmach. Uczestników badania 
zapytano o ich dostosowanie do wymogów 
RODO, opóźnienia w procesie sprzedażowym 
związane z obawami klientów dotyczącymi 
ochrony danych, straty wynikłe z powodu 

incydentów ujawnienia danych oraz o bieżące 
praktyki związane z maksymalizacją wartości 
danych.

Wnioski płynące z badania są mocnym 
dowodem na to, że firmy czerpią korzyści 
z inwestycji w ponadprzeciętną ochronę 
danych. Firmy, które dostosowały się do 
wymogów RODO, nie doświadczają opóźnień 
w procesie sprzedażowym związanych 
z obawami klientów o ochronę danych 
i niespełnianie wymogów RODO. Firmy 
te doświadczają także mniejszej liczby 
incydentów związanych z wyciekiem danych, 
a jeśli nawet takie się zdarzą, dotyczą 
mniejszej ilości danych, a niedostępność 
systemu trwa krócej. W związku z tym 
całkowity koszt incydentów naruszenia 
bezpieczeństwa danych był mniejszy niż 

ten, który poniosły firmy nieprzystosowane 
do RODO. Mimo że firmy koncentrują się 
na spełnianiu wymogów prawa i przepisów 
dotyczących ochrony danych, prawie 
wszystkie twierdzą, że odnoszą inne korzyści 
z inwestycji w rozwiązania wykraczające 
poza minimalne standardy. Korzyści związane 
z ochroną danych zapewniają przewagę 
nad konkurencją. Ta analiza może pomóc 
firmom w podejmowaniu decyzji dotyczących 
inwestycji w zakresie doskonalenia praktyk 
ochrony danych.

„Ochrona danych jest 
istotnym elementem sukcesu 
organizacji, mającym na celu 
zarówno ochronę danych, jak 
i wprowadzanie innowacji.”
John N. Stewart, Wiceprezes Cisco 
i Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Zaufania

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło 
w życie 25 maja 2018 roku. Na całym świecie prawa i przepisy dotyczące 
prywatności są zmieniane i rozwijane. 

Klienci zadają więcej pytań 
na temat pozyskiwania, 
wykorzystywania, 
przekazywania, 
udostępniania, 
przechowywania 
i usuwania ich danych 
w trakcie procesu 
zakupowego.
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CISCO CYBERSECURITY SERIES 2019 Data Privacy Benchmark Study 

„ Badanie to dostarcza dowodu w sprawie od dawna 
rozumianej przez specjalistów od ochrony danych – że 
firmy odnoszą korzyści z inwestycji w ochronę danych 
wykraczającą poza standardowe regulacje. Analiza Cisco 
pokazuje, że wysoka zgodność z przepisami ochrony 
danych skraca cykl sprzedażowy oraz zwiększa zaufanie 
klientów.”
Peter Lefkowitz, Dyrektor ds. Ryzyka Cyfrowego w Citrix Systems 
i Prezes Zarządu w 2018 r. w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
Specjalistów ds. Ochrony Danych (IAPP)
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Ze wszystkich respondentów analizy 
porównawczej dotyczącej ochrony danych 
59% zadeklarowało, że już dziś spełniają 
wszystkie lub większość wymogów RODO. 
(Zob. rys. 1) Kolejne 29% stwierdziło, że 
spodziewają się spełnić wymagania RODO 
w ciągu roku, natomiast 9%, że będą 
potrzebowali ponad roku, aby tego dokonać. 
Mimo że RODO dotyczy firm zlokalizowanych 
w UE lub przetwarzających dane osobowe 
obywateli państw członkowskich UE, zaledwie 
3% respondentów ankiety przeprowadzonej 
na całym świecie stwierdziło, że RODO nie 
dotyczy ich firmy.

Poziom dostosowania do wymogów RODO 
waha się od 42% do 76% w różnych krajach. 
(Zob. rys. 2) Kraje europejskie, przebadane 
w ankiecie (Hiszpania, Włochy, Wielka 
Brytania, Francja, Niemcy) znalazły się, co nie 
zaskakuje, na szczycie tej listy.
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Rysunek 2

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019

Spełnienie wymogów RODO

Tylko 3% respondentów 
w globalnym badaniu 
stwierdziło, że wierzą, 
że RODO nie dotyczy ich 
firmy.

firm deklaruje, że 
spełnia wszystkie 

lub większość wymagań 
RODO dziś, a kolejne 29%, 
że uda im się osiągnąć ten 
stan w przeciągu roku. 
Za największe wyzwania 
stanowiące część przygotowań 
do spełnienia wymogów RODO 
były uznane: ochrona danych, 
szkolenie pracowników oraz 
nadążanie za zmieniającymi się 
przepisami.

59% 

Analiza porównawcza na temat ochrony danych 

Dostosowanie do wymogów RODO na kraj
Odsetek respondentów, N=3206

Wyniki

9% 3%

59%
29%

Obecnie spełnia większość/
wszystkie wymogi RODO

Jeszcze nie spełnia większości/
wszystkich wymogów RODO, 
ale spodziewamy się, że zmieni 
się to w ciągu roku

Jeszcze nie spełnia większości/
wszystkich wymogów RODO 
i spodziewamy się, że zajmie 
to ponad rok

Nie dotyczy – RODO nas 
nie obejmuje

Rysunek 1 

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019, n=3206

Dostosowanie do wymogów RODO
Procest respondentów, N=3206
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Respondentów poproszono o wskazanie 
największych wyzwań, z którymi musiały się 
zmierzyć ich firmy w trakcie przystosowania 
się do wymogów RODO. Między 
najczęstszymi odpowiedziami znalazły 
się: bezpieczeństwo danych, wewnętrzne 
szkolenia, zmieniające się przepisy oraz 
wdrożenie zasady „ochrony prywatności 
w fazie projektowania”. (Zob. rys. 3).

 

Opóźnienia sprzedaży spowodowane 
ochroną danych
Respondenci zostali zapytani, czy doświadczają 
opóźnień w cyklach sprzedażowych 
spowodowanych obawami klientów dotyczącymi 
ochrony danych. 87% odpowiedziało, że 
zdarzają się opóźnienia sprzedaży, zarówno 
w przypadku klientów dotychczasowych, jak 
i potencjalnych. (Patrz rys. 4) Procent ten 
znacznie przewyższa 66% respondentów, którzy 
potwierdzili w zeszłorocznym badaniu, że 
zdarzają im się opóźnienia w sprzedaży, 
prawdopodobnie spowodowane zwiększoną 
świadomością znaczenia ochrony danych, 
wprowadzenia RODO oraz pojawieniem się 
innych praw i przepisów dotyczących ochrony 
danych. Ochrona danych stała się problemem 
omawianym przez zarządy wielu firm, 
natomiast klienci sprawdzają, czy ich dostawcy 
i partnerzy biznesowi stosują odpowiednie 
środki zaradcze w kwestii ochrony danych 
przed rozpoczęciem współpracy.

Średnia długość opóźnień była bardzo 
zróżnicowana. Średnie opóźnienie sprzedaży 
dotychczasowym klientom wyniosła 3,9 
tygodnia, natomiast 94% firm stwierdziło, 
że doświadczyło opóźnień pomiędzy 
0 a 10 tygodniami. Pojawiły się jednak 
także firmy, które zgłosiły opóźnienia 
wynoszące od 25 do 50 tygodni lub 
więcej. (Zob. rys. 5) Należy zwrócić 
uwagę, że średnie opóźnienie sprzedaży 
potencjalnym klientom wyniosło 4,7 tygodnia, 
prawdopodobnie odzwierciedlając czas 
potrzebny do odpowiedniego zabezpieczenia 
kwestii ochrony prywatności w nowej 

Rysunek 3 

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019

42% Sprostanie wymaganiom bezpieczeństwa danych

39% Szkolenie wewnętrzne

35% Liderzy wciąż zmieniających się rozwiązań 
dostosowywanych do prawa

34% Zgodność z zasadą „ochrona prywatności w fazie 
projektowania

34% Spełnianie próśb o dostęp podmiotów danych 

31% Katalogowanie i rejestracja danych

30% Umożliwienie spełnienia prośby o usunięcie danych

29% Zatrudnienie/wyznaczenie osób odpowiedzialnych 
za ochronę danych dla odpowiedniego regionu 
geograficznego

28% Zarządzanie dostawcami

Największe wyzwania 
w dostosowywaniu się do RODO
Odsetek respondentów, N=3098

Rysunek 4 

Tak

Nie

87%

13%

Respondenci doświadczający opóźnień 
sprzedaży spowodowanych obawami 
klientów dotyczącymi ochrony danych
Odsetek respondentów, N=2064

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019

Opóźnienia sprzedaży 
spowodowane obawami 
klientów dotyczącymi ochrony 
danych wciąż są problemem 
dla wielu firm.  

zadeklarowało, 
że doświadczają 

opóźnień sprzedaży 
dotychczasowym lub 
potencjalnym klientom, co 
stanowi znaczny wzrost 
w porównaniu do zeszłego roku.

87%

5
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relacji biznesowej. Średnia długość 
opóźnień, zarówno w przypadku klientów 
dotychczasowych, jak i potencjalnych, 
okazała się wyraźnie krótsza niż średnia 
z zeszłego roku, która wyniosła 7,8 tygodnia; 
prawdopodobnie oznacza to, że firmy są 
lepiej przygotowane w porównaniu do 
zeszłego roku na wyzwania dotyczące 
ochrony danych.

Długość opóźnień sprzedaży wahała się 
w zależności od kraju, od 2,2 do 5,5 tygodnia. 
Dłuższe opóźnienia zazwyczaj wynikały 
z wysokich lub zmieniających się wymagań 
dotyczących ochrony prywatności oraz faktu, 
że firmy starały się dostosować do wymagań 
klientów. (zob. rys. 6).

Opóźnienia sprzedaży powodują opóźnienia 
przychodów. Może to spowodować 
nieosiągnięcia celów sprzedażowych, 
mieć wpływ na wynagrodzenia, decyzje 
dotyczące inwestycji oraz relacje 
z inwestorami. Ponadto okazuje się, że 
opóźnienia sprzedaży mogą przerodzić się 
w brak sprzedaży, na przykład w sytuacji, 
w której opóźnienie sprawia, że potencjalny 
klient dokonuje zakupu u konkurencji lub 
wcale nie kupuje produktu lub usługi.

Rysunek 5
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Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019

Średnie opóźnienie 3,9 tygodnia

Opóźnienia w rozwiewaniu obaw klientów 
dotyczących ochrony danych
Odsetek respondentów, N=2081
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Liczba odpowiedzi

Najważniejsze powody 
opóźnień sprzedaży 
związanych z ochroną danych:

 ● analiza specyficznych 
wymagań klienta

 ● tłumaczenie informacji na 
temat ochrony danych na 
język klienta

 ● zapoznanie klienta 
z własnymi praktykami lub 
procesami ochrony danych

 ● konieczność 
przeprojektowania produktu 
w celu spełnienia wymagań 
dotyczących ochrony 
danych klienta

Rysunek 6

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019

Kraj Średnie opóźnienie 
(w tygodniach)

Argentyna 3,9

Australia 3,9

Brazylia 5.2

Kanada 5.1

Chiny 3,5

Francja 4.2

Niemcy 3,1

Indie 4,9

Włochy 2.6

Japonia 4.1

Meksyk 2,9

Rosja 2,5

Arabia Saudyjska 4.8

Hiszpania 5,5

Turcja 2.2

Wielka Brytania 4,9

Stany Zjednoczone 3,7

Ogółem 3,9

Opóźnienia sprzedaży według krajów
Odsetek respondentów, N=2081



SERIA O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE CISCO 2019 Studium przypadku na temat poufności danych 

7

Respondentów poproszono o wskazanie 
powodów opóźnień sprzedaży związanych 
z problemami z ochroną danych w ich 
firmach. Najczęstsze odpowiedzi dotyczyły 
potrzeby przeanalizowania konkretnych 
żądań klienta, przetłumaczenia informacji 
dotyczących ochrony danych na język klienta, 
informowania klienta o swoich praktykach 
lub procesach ochrony danych lub potrzeby 
przeprojektowania produktu tak, aby spełniał 
wymagania klienta co do ochrony danych. 
(zob. rys. 7).

Korzyści biznesowe z inwestycji 
w ochronę prywatności
Firmy, które dokonały inwestycji 
w dostosowanie się do wymogów RODO, 
zrobiły to przede wszystkim, aby uniknąć 
znaczących kar finansowych lub innych, 
związanych z niedostosowaniem się do 
przepisów. Jednak, jak wskazują wyniki 
badania, istnieją inne korzyści związane 
z inwestycjami w ochronę danych.

Patrząc na opóźnienia sprzedaży 
spowodowane dostosowywaniem się 
do wymogów ochrony danych, średnie 
opóźnienie sprzedaży dotychczasowemu 
klientowi wyniosło 3,9 tygodnia. Jednak firmy, 
które zadeklarowały, że spełniają wszystkie 
lub większość wymogów RODO, stwierdziły, 
że średnie opóźnienie sprzedaży wyniosło 
3,4 tygodnia; firmy, które zadeklarowały, że 
spełnią wszystkie lub większość wymagań 
RODO w ciągu roku, 4,5 tygodnia; natomiast 
firmy, którym dostosowanie się do wymogów 
RODO zajmie ponad rok – 5,4 tygodnia. 
Podsumowując, najmniej przygotowane 
firmy doświadczają średnich opóźnień 
niemal o 60% dłuższych niż te najbardziej 
przystosowane do RODO. (Zob. rys. 8)

Większość firm przyznało, 
że wystąpił u nich w zeszłym 
roku incydent wycieku 
danych. Dotyczyło to jednak 
w mniejszym stopniu (74%) 
firm, które zadeklarowały 
przystosowanie do RODO, 
w większym (80%) firm, które 
zadeklarowały, że przystosują 
się do RODO w ciągu roku 
i największym (89%) firm, które 
są w najmniejszym stopniu 
przystosowane do RODO.

Rysunek 7 

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019

49% Musimy przeanalizować specyficzne/nietypowe 
wymagana klienta / potencjalnego klienta, zanim 
zaakceptuje on nasze praktyki ochrony danych.

42% Musimy przetłumaczyć informacje o polityce 
prywatności / procesach ochrony danych na język 
klienta/potencjalnego klienta

39% Klient / potencjalny  klient musi dowiedzieć 
się więcej o naszej polityce prywatności lub 
procesach ochrony danych.

38% Nasz produkt lub usługa muszą zostać 
zmodyfikowane, aby spełnić wymagania ochrony 
danych klienta / potencjalnego  klienta.

33% Nie możemy lub nie chcemy spełnić wymagań 
ochrony danych klienta / potencjalnego klienta 
(np. polityki dot. incydentów wycieku danych, 
wymagań usuwania danych).

28% Znalezienie odpowiedniej osoby lub zespołu, który 
odpowie na pytania klienta / potencjalnego klienta, 
trwa.

17% Musimy odpowiedzieć na pytanie, który podmiot 
jest finalnie odpowiedzialny za dane.

5% Musimy zaangażować dział prawny, aby rozwiać 
wątpliwości prawne.

Przyczyny opóźnień sprzedaży
Odsetek respondentów, N=1812

7
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Firmy przystosowane do RODO odnoszą korzyści 
z inwestycji w ochronę danych wykraczającą 
poza wymagane minimum na wiele sposobów. 
Doświadczają krótszych opóźnień sprzedaży 
spowodowanych obawami klienta co do ochrony 
danych (3,4 tygodnia vs. 5,4 tygodnia). W takich 
firmach rzadziej występowały w zeszłym roku 
incydenty wycieku danych (74% vs. 89%), 
a nawet jeśli się zdarzyły, dotyczyły mniejszej 
ilości danych (79 000 vs. 212 000 danych), 
a czas niedostępności był krótszy (6,4 godziny 
vs. 9,4 godziny). W wyniku tego, całkowite 
koszty związane z incydentami wycieku danych 
były niższe; tylko 37% firm dostosowanych do 

wymagań RODO doświadczyło w zeszłym roku 
strat o wysokości 500 000 dolarów podczas, gdy 
dotknęło to. 64% firm najmniej dostosowanych 
do wymagań RODO.

Wyniki te podkreślają, że dla wielu firm 
dojrzałość pod kątem ochrony danych stanowi 
o istotnej przewadze nad konkurencją. 
Firmy powinny pracować nad maksymalnym 
wykorzystaniem korzyści biznesowych 
z inwestycji w ochronę danych, które czasem 
mogą wykraczać poza standardowe wymagania 
konkretnych przepisów ochrony danych.

Podsumowanie głównych wniosków

8

Analiza porównawcza na temat ochrony danych SERIA O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE CISCO 2019
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Inną wymierną korzyścią z dostosowania 
się do wymogów RODO jest fakt, że 
prawdopodobnie zmniejsza ono liczbę 
oraz negatywne skutki incydentów wycieku 
danych. RODO wymaga, aby firmy wiedziały, 
gdzie znajdują się dane osobowe oraz 
zapewniały im odpowiednią ochronę. Wysiłek 
ten mógł pomóc firmom w lepszym zrozumieniu 
posiadanych przez nich danych, ryzyka z tym 
związanego oraz ustanowienia lub wzmocnienia 
ich ochrony.

Większość firm przyznało, że wystąpił 
u nich w zeszłym roku incydent wycieku 
danych. Dotyczyło to jednak w mniejszym 
stopniu (74%) firm, które zadeklarowały 
przystosowanie się do RODO, w większym 
(80%) firm, które zadeklarowały, że 
przystosują się do RODO w ciągu roku 
i największym (89%) firm, które są 
w najmniejszym stopniu przystosowane do 
RODO. (zob. rys. 9).

„Firmy mają przed sobą długą 
drogę, aby w pełni wykorzystać 
wartość inwestycji w ochronę 
danych. Nasze badanie pokazuje, 
że rynek tylko czeka na firmy, 
które postanowią zainwestować 
w ochronę danych, a polityka 
prywatności może być drogą do 
osiągnięcia sukcesu.”
Michelle Dennedy, Dyrektor ds. Ochrony 
Danych, Cisco

Rysunek 9

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019
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Co więcej, po incydencie wycieku danych 
skutki były mniej uciążliwe dla firm, które 
są przystosowane do RODO. Średnia liczba 
danych narażonych na wyciek wyniosła 
79 000 w firmach przystosowanych do RODO 
w porównaniu do 212 000 w firmach, które 
były przystosowane do RODO w najmniejszym 
stopniu.

Czas niedostępności systemu, związany 
z incydentem wycieku danych, był krótszy 
w firmach najlepiej przystosowanych do RODO. 
Prawdopodobnie spowodowane było to tym, iż 
firmy te były w stanie lepiej zarządzać danymi. 
Średni czas niedostępności systemu w firmach 
przystosowanych do RODO wyniósł 6,3 godziny 
w porównaniu do 9,4 godzin w firmach najmniej 
przystosowanych do RODO. (zob. rys. 9).

Nic więc dziwnego, że firmy, w których czas 
niedostępności systemu był krótszy, a ilość 
narażonych danych mniejsza, poniosły 
mniejsze koszty całościowe związane 
z wyciekiem danych. Tylko 37% z tych firm 
poniosło szkody z tytułu wycieku danych, na 
łączną sumę przynajmniej 500 000 dolarów 
w porównaniu do 64% firm, które były 
najmniej przystosowane do wymogów RODO 
(zob. rys. 10).

Firmy zauważają korzyści płynące 
z inwestycji w ochronę danych
Dwa poprzednie akapity podkreślały 
związek pomiędzy inwestycjami w ochronę 
danych i korzyściami biznesowymi, jak na 
przykład mniejsze opóźnienia sprzedaży 
oraz rzadsze, a także mniej kosztowne, 
incydenty wycieku danych. Warto zauważyć, 
że większość respondentów już dostrzega 
wiele z tych korzyści. Na pytanie, czy 
inwestycja w ochronę danych przynosi 
zysk (np. większą elastyczność i innowacje, 
zyskanie przewagi nad konkurencją, osiąganie 
zdolności operacyjnych itp.), 75% wszystkich 
respondentów wskazało na dwie lub więcej 
korzyści, a niemal wszystkie firmy (97%) 
wskazało na przynajmniej jedną. (zob. rys. 11).

Niemal wszystkie firmy 
(97%) deklarują, że 
odnoszą dodatkowe 
korzyści z inwestycji 
w ochronę danych, 
w tym elastyczność/
innowacyjność, przewagę 
nad konkurencją, 
skuteczność działań 
operacyjnych, zmniejszenie 
strat spowodowanych 
incydentami wycieku 
danych, zmniejszenie 
opóźnień sprzedaży 
oraz zyskanie w oczach 
inwestorów.

Nic więc dziwnego, że firmy 
dostosowane do wymagań 
RODO, w których czas 
niedostępności systemu był 
krótszy, a ilość narażonych 
danych mniejsza, poniosły niższe 
koszty całościowe związane 
z incydentami wycieku danych.

Rysunek 11

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019
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Maksymalne wykorzystanie danych
Ochrona danych jest jednym z krytycznych 
aspektów wysiłku firm, aby maksymalnie 
wykorzystać wartość danych w trakcie 
ich cyklu życia. Tak samo, jak inne środki 
trwałe, dane powinny być w sposób 
wydajny pozyskiwane, przechowywane, 
chronione, wykorzystywane i archiwizowane/
usuwane. Firmy, które w odpowiedni 
sposób wykorzystują wartość danych mogą 
osiągnąć duże korzyści dzięki budowaniu 
zaufania klientów oraz wykorzystaniu dobrze 
chronionych i odpowiednich danych do 
poprawy doświadczenie klienta, a także 
stymulowania rozwoju firmy.

Respondentów zapytano o zakres typowych 
działań dla dojrzałego środowiska danych, 
takich jak posiadanie pełnego katalogu 
danych, połączenie danych z innymi środkami 
trwałymi, zatrudnienie osoby odpowiedzialnej 
za dane oraz zewnętrzne pozyskiwanie 
przychodów z danych. (Zob. rys. 12) 
Mniej niż połowa respondentów ankiety 
wskazała na każde z tych działań; będzie 
to przedmiotem dalszych badań w celu 
lepszego zrozumienia, w jaki sposób firmy 
najlepiej wykorzystują wartość danych.

Następstwa
Wyniki te poskreślają, że inwestycje 
w ochronę danych wykraczającą poza 
wymagane minimum wytworzyły wartość 
biznesową i wiele firm dzięki nim uzyskało 
przewagę nad konkurencją. Dlatego firmy 
powinny lepiej zrozumieć następstwa 
inwestycji w ochronę danych, w tym 
zmniejszenie opóźnień sprzedaży oraz 
zmniejszenie ryzyka i kosztów incydentów 
wycieku danych, a także potencjalne korzyści, 
takie jak elastyczność/innowacyjność, 
przewaga nad konkurencją oraz skuteczność 

działań operacyjnych. Analiza oraz dane 
z ankiety mogą posłużyć firmom jako 
podstawa do zwiększenia wykorzystania 
wartości danych poprzez inwestycje w ich 
ochronę.

Firmy deklarujące, że 
spełniają wszystkie lub 
większość wymogów RODO 
doświadczyły średniego 
opóźnienia sprzedaży 
wynoszącego 3,4 tygodnia.

Rysunek 12

Źródło: Analiza porównawcza na temat ochrony danych, Cisco 2019
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„Dobrze skonstruowana polityka prywatności, dzięki 
przejrzystości i kontroli nad danymi osobowymi, może 
uchronić firmę przed szkodą finansową spowodowaną 
przez incydent wycieku danych; natomiast wadliwa 
polityka prywatności może dodatkowo zwiększyć 
problemy wynikłe z takiego incydentu.”
Harvard Business Review, „Dobrze skonstruowana polityka 
prywatności może uchronić firmę przed milionowymi stratami", 
luty 2018
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Badanie określiło wiele korzyści biznesowych 
związanych z dojrzałością firmy pod kątem 
ochrony danych. Wiele z korzyści, wstępnie 
wskazanych w zeszłorocznym raporcie, 
zostało potwierdzonych oraz rozwiniętych, 
w tym zmniejszenie opóźnień sprzedaży 
związanych z ochroną danych, a także 
zmniejszenie częstotliwości oraz skutków 
incydentów wycieku danych. W kolejnym 
badaniu zajmiemy się kwestią, w jaki 
sposób korzyści z czasem ulegną zmianom, 
szczególnie w sytuacji, gdy przepisy ochrony 
danych i oczekiwania klientów wyewoluują 
w różnych branżach oraz regionach 
geograficznych. W Cisco nadal będziemy 
współpracować z naszymi klientami oraz 
innymi liderami na polu ochrony danych, aby 
dostarczyć informacji, które pomogą podjąć 
lepsze decyzje dotyczące inwestycji, a także 
zwiększyć zaufanie klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:  
Ochrona danych: perspektywa biznesowa

Inwestycje w ochronę 
danych wykraczającą 
poza wymagane minimum 
wytworzyły wartość 
biznesową i wiele firm dzięki 
nim uzyskało przewagę nad 
konkurencją.

Wnioski

https://blogs.cisco.com/security/data-privacy-a-business-imperative%20%E2%80%8E
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