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„Bună ziua, profesioniști în securitate și conformitate,

Din luna mai a anului 2018, o nouă legislație va extinde drepturile cetățenilor
Uniunii Europene cu privire la datele proprii cu caracter personal. Misiunea 
dumneavoastră, pe care vă recomandăm să o acceptați, este să vă informați 
asupra noii legislații și să o puneți în aplicare. În cazul în care aceste legi nu 

  

Succes!

Mesajul nu se va auto-distruge.”

Costul nerespectării GDPR
Amenzile pentru nerespectarea noului regulament privind protecția 

nu raportează o breșă de securitate în termen de 72 de ore, se vor 
aplica amenzi.
Amenzile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri a companiei sau 
până la 20 de milioane de euro. Dintre aceste două opțiuni se va 
alege varianta cu valoarea cea mai mare. 

Neraportarea nu reprezintă o opțiune.

  

€€€€

Keep calm and carry on

MISSION 
IMPENETRABLE

Dacă aceasta este o lege a Uniunii Europene, înseamnă 
că Brexit oferă posibilitatea evitării acestei legi?

Pe scurt, nu.

GDPR îi are în vedere pe toți cei care transportă și colectează 
date ale cetățenilor Uniunii Europene. 

Vă rugăm să aveți în vedere că terminologia „date cu caracter
personal” este folosită în sens larg. Date bancare, adrese de 
e-mail, informații personale sensibile, adrese IP. 

Aria de cuprindere este vastă. Cercetarea este esențială.  

Convocați-vă echipa
Veți avea nevoie de un ghid pentru a asigura conformitatea cu GDPR. 
Așa că începeți să vă pregătiți oamenii.

 Cereți ajutorul experților pentru a vă ajuta să evaluați procesele și 
politicile actuale.

          
           organizație îndeplinește toate cerințele.   
 Urmați pașii necesari pentru a asigura conformitatea cu noul regulament.

 

GDPR: spargerea codului
Noul Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR) introduce noi legi 
importante, care se aplică tuturor organizațiilor care:
 
 fac parte din Spațiul Economic European 
           se adresează piețelor sau consumatorilor din Uniunea Europeană (UE)

Aceste legi oferă multe drepturi noi cetățenilor UE cu privire la datele proprii 
cu caracter personal, printre care dreptul de retragere a acordului, accesul 
mult mai facil la datele personale și dreptul de a ști dacă datele personale 
au fost compromise în urma unui atac cibernetic. 
Iar acesta este doar începutul. 
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Cum să vă îndepliniți misiunea
Cel mai important element al acestei misiuni este acela de a gestiona 
riscurile și de a stabili politici de securitate în cadrul companiei. 
Nu există scurtături. 

protecția datelor care:
 

 
              nu face parte din consiliul de administrație al organizației
              se conformează GDPR și nu altor funcții
              

GDPR a fost introdus pentru a determina companiile să acorde o atenție mai 
mare protecției datelor împotriva activităților de criminalitate informatică, 

Timpul mediu de detecție a unei breșe de securitate este de 100 de zile. 

puteți detecta ceea ce nu puteți vedea.

Nu vă puneți în pericol. Conformați-vă.

Nu uitați că, dacă acționați acum, vă puteți structura compania pentru a detecta și neutraliza 
breșele de securitate cu mult mai multă acuitate. O bună politică de securitate vă ajută să vă
conformați cu GDPR, însă acest lucru nu implică automat și o companie securizată.

Transmisiune încheiată. 

 

 cisco.com/go/security 


