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Dla Administratorów, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz innych osób zajmujących się bezpieczeństwem danych 
osobowych przetwarzanych w organizacji przygotowaliśmy dedykowany moduł – o nazwie Personal Data Protection (PDP). Jest 
on odpowiedzią na spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, jak również i innych 
krajowych przepisów, regulujących kwestie przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowym.

 

Dzięki SecureVisio PDP zyskasz kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych w organizacji 

Moduł prowadzi użytkownika krok po kroku, pozwalając na szybkie i kompletne opracowanie:
   rejestrów dotyczących czynności oraz kategorii czynności przetwarzania,
   rejestru upoważnień do przetwarzania danych,
   rejestru powierzeń przetwarzania danych osobowych,
   rejestru udostępnień z zapewnieniem rozliczalności i minimalizacji danych, 
   rejestru szkoleń dla osób przetwarzających dane osobowe
   rejestru wniosków i roszczeń oraz innych

Rejestry posiadają możliwość personalizacji 
wyglądu oraz zakresu informacji. Rozbudowane  
filtry w łatwy i przystępny sposób pomogą  
odnaleźć pożądane dane, opracować zestawienia 
czy przygotować wydruki.

SecureVisio PDP
Twój asystent w drodze do spełnienia wymogów RODO

SecureVisio PDP – korelacja danych z różnych płaszczyzn 

System umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących m.in.: wykazu procesów biznesowych, osób przetwarzających dane, 
źródeł pochodzenia danych, systemów IT służących do przetwarzania, wykazu pomieszczeń i budynków, dokonywanych 
powierzeń i udostępnień, identyfikacji zagrożeń dla osób oraz danych.
Korelacja danych z tak wielu różnych płaszczyzn pozwala wskazać słabe punkty procesu przetwarzania oraz wyeliminować 
błędy, koncentrując uwagę na istotnych kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym. 
System maksymalnie usprawnia proces inwentaryzacji obszarów przetwarzania danych osobowych poprzez wyszukiwanie 
systemów IT, przetwarzających tego typu dane jak również grup i kategorii danych osobowych.
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Dzięki SecureVisio PDP osoby zajmujące się ochroną danych 
posiadają informacje o kluczowych procesach związanych 
z przetwarzaniem danych wraz ze wskazaniem zagrożeń 
w obrębie utraty poufności, dostępności i integralności 
danych oraz możliwością łatwego zarządzania ryzykiem 
oraz opracowania planów postępowania z ryzkiem.

Informacje zawarte w SecureVisio, dostępne 
w jednym miejscu i zaprezentowane w prostej, 
przejrzystej formie ułatwią codzienną pracę  
i wykonywanie obowiązków osób zajmujących 
się ochroną danych osobowych.

Rejestrowanie zdarzeń i obsługa incydentów dotyczących danych osobowych

SecureVisio PDP umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących danych osobowych. System umożliwia również obsługę 
incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zapewniając możliwość automatycznego ich wykrywania 
na podstawie logów z systemów informatycznych, biorących udział w ich przetwarzaniu. Użytkownik posiada możliwość 
dostrojenia reguł wykrywania zarówno w kontekście informacji pozyskanych z logów jak i parametrów elektronicznej 
dokumentacji związanej z ich przetwarzaniem. Dedykowana obsługa pozwala na automatyczne przydzielenie zespołu 
obsługi do incydentu, dotyczącego zasobu przetwarzającego dane osobowe oraz uruchomienia adekwatnego scenariusza 
obsługi.

Analiza ryzyka danych osobowych wraz z oceną skutków dla osób fizycznych

SecureVisio PDP korzystając w wprowadzonych informacji automatycznie wykonuje analizę ryzyka cyberzagrożeń 
wyznaczając dostępne zabezpieczenia techniczne w odniesieniu do potencjalnych źródeł zagrożenia dla systemów IT 
przetwarzających dane osobowe. Wspomniana analiza w module PDP zostaje dodatkowo rozszerzona o analizę ryzyka 
celów przetwarzania w zakresie aspektów pozainformatycznych. System analizuje zagrożenia oraz pomaga użytkownikowi 
w ocenie skutków dla danych osobowych jak również potencjalnych konsekwencji dla osób fizycznych.

Ewidencja naruszeń bezpieczeństwa wraz z raportowaniem

SecureVisio PDP spełnia wymogi dotyczące raportowania w zakresie automatycznego:
 rejestrowania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych wraz z tworzeniem raportów
 generowania wniosków do UODO dotyczących zgłoszenia naruszenia,
 tworzenia raportów z analizy ryzyka wraz  z oceną skutków dla ochrony danych oraz wyznaczeniem 

    konsekwencji dla osób fizycznych.


