Augsts GDPR risks?
Jūsu Organizācijai nepieciešams:
1. Veikt padziļinātu atbilstības pārbaudi (GAP analīzi) jeb inventarizāciju, lai pārliecinātos nepārkāpjat
kādu no 47 regulā aprakstītajām sodāmajām darbībām un sagatavotu atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem.
2. Izveidot vai papildināt, kā arī publicēt un uzturēt datu privātuma politiku, tajā atklāti pastāstot kādi
dati no cilvēkiem Jūsu organizācijai ir nepieciešami un kam tos lietosiet, un nodosiet.
3. Izveidot informācijas tehnoloģiju drošības pamata prasības, piemēram, IT drošības politiku, kā arī
darbības nepārtrauktības (datu rezerves kopēšanas) procedūru, lietotāju pieejas tiesību
piešķiršanas-anulēšanas procedūru, drošības incidentu pārkāpumu uzskaites un ziņošanas
procedūru.
4. Pārskatīt uzņēmumā noslēgtos līgumus – jūs būsiet ieinteresēti lai tajos ir korekti ierobežota tieši
Jūsu uzņēmuma (nevis otras puses) atbildība un lomas starp jums, kā datu
saņēmējiem/nodevējiem/pārziņiem/līdzpārziņiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī atrunāta
kārtībā kādā ziņot par datu aizsardzības pārkāpumiem.
5. Izveidot datu apstrādes reģistru - tā sapratīsiet kādas sistēmas (datu kopas) lietojat, kam tām ir
piekļuves un kā tās aizsargāsiet.
6. Ieviest piekļuves kontroles sistēmu (lietotāju reģistru vai LDAP, vai Aktīvā direktorija), kā arī sistēmu,
kas uzraudzītu un ziņotu par aizdomīgu aktivitāti ar personas datiem.
7. Ieviest informācijas resursu šifrēšanu – vismaz lietotāju datori, telefoni, datu bāzes (atbilstoši riska
pakāpei), failu glabātuves.
8. Uzturiet savu Informāciju Tehnoloģiju vidi drošu – atbilstošu noteiktajam standartam un “veselajam
saprātam” jeb salāgojot to ar potenciālo risku, piemēram, izmantojot DATAKOM Biznesa Izaugsmes
Servisi.
9. Regulāri instruējiet un tālāk arī apmāciet darbiniekus par datu drošību un uzturiet pamatsistēmas
“up-to-date” jeb drošas.

Datakom un Vilgerts ZAB var nodrošināt:
A. vienreizēju atbilstības pārbaudi, kas sevī ietver dokumentu, līgumu pārskatīšanu, procedūru izveidi
un informācijas sistēmu sakārtošanu;
B. uzņemties pastāvīgu atbildību par drošu Jūsu organizācijas IT apkalpošanu un datu aizsardzības
prasību ievērošanu izvēloties DATAKOM Biznesa izaugsmes servisi.
C. Ieviest sistēmu “GDPR in-a-box”, kura nodrošinās gan proaktīvu aizsardzību un aizdomīgu darbību
ziņošanu/kontroli, gan nodrošinās šifrēšanu datu bāzēs un failu glabātuvēs. Papildus informācija šeit
– https://ej.uz/augsts

Zvaniet mums uz 6762 8888 un sakiet: „Vēlos, lai atbraucat pie manis un palīdzat ar GDPR atbilstību
augstam riskam!”
Jūsu biznesa izaugsmes partneris
DATAKOM!

