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ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА

GDPR?
GDPR

Изключително важно за
организации, обработващи
и събиращи лични данни

Лирекс е утвърдено
име в областта на
информационните и
комуникационни технологии
в България. Вече над 25
години, компанията добавя
стойност към бизнес
процесите на своите
клиенти и днес е сред
трите най-големи системни
интегратори в страната.
В годишната класация за
Топ 100 ИКТ компании в
България на 2017,
подготвена от ICT Media
и Капитал, Лирекс заема
престижното 10-то място.

През месец май 2016 г. Европейският съюз въведе
задължителния регламент (ЕС) 2016/679
General Data Protection Regulation (GDPR).
Новият регламент на ЕС задава редица нови насоки,
които засягат всички организации, администриращи
или контролиращи обработката на лични данни.
Регламентът ще се прилага ефективно след
25 май 2018 г, като до тогава е дадено на компаниите
и държавните учреждения време да въведат всички
изисквания с единната рамка, налагана от GDPR.
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Как да покриете изискванията на този задължителен регламент?
Цялостно технологично внедряване на GDPR от LIREX
Три са основните стъпки, които трябва да реализира една организация, за да въведе технологичните изисквания на GDPR!
Вижте стъпките сега!

LIREX Е ТУК, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВСЕКИ ЕТАП!
25 май
2016
GDPR е
приет
от ЕС

GDPR

2017

2018

ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕГЛАМЕНТА

АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

Какво представлява и дали се
отнася към нашата организация?

Какво трябва да направим
и в какъв срок?

Въвеждане
на необходимите мерки

• Консултиране и запознаване
с регламента

• Gap Analysis
• Privacy Impact Assessment
• Оценка на риска
• Консултиране
• Планиране на необходимите
технологични мерки

• Оформяне на вътрешни правила
и политики за управление на
информацията
• Имплементиране на необходимите
технологични решения
• Penetration Testing

25 май
2018
GDPR влиза
в сила за
всички
държави
в ЕС
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В LIREX сме професионалисти в GAP анализа - одитът на текущото
състояние, с който установяваме доколко съществуващите
технологични и организационни мерки покриват изискванията
на GDRP. Използваме редица автоматизирани средства за Privacy
Impact Assessment. Имаме богат опит в оценка на риска и
консултации за непрекъсваемост на процесите, във внедряването
и поддръжката на редица решения като Next Generation Firewall,
DLP, PKI, Two-factor authentication, криптиране, Application Control,
Access Control, File & Data Transfer и много други, както on-premise,
така и Cloud-базирани.
В LIREX извършваме услуги като penetration testing, които
представляват най-реалистичен тест на сигурността и защитата
на данните. Имаме възможност и за аутсорсинг на наблюдение и
рапортуване, както и внедряване на системи за мониторинг, SIEM
и Vulnerability Management. Ние предоставяме на клиентите си
услуги по обучение на DPO и екипи, които са пряко въвлечени в
темата GDPR в организацията, както и провеждане на практически
учения на персонала за работа при инциденти и кризи.
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Защо се въвежда регламентът?
• С цел подобряване управлението на данни
• С цел подобряване на оперирането с данни
• С цел подобряване на практиките за управление
на доставчиците на данни
• С цел въвеждане на технически и организационни
мерки за достъп до личните данни и цялостното им
управление от индивида
• С цел въвеждане на технически и организационни
мерки за сигурност и защита на данните до нивата
на риск, подходящи за индивида
• С цел въвеждане на защита на човешките права
в механизмите за съответствие в технологиите за
обработка на данни
• С цел определяне на независими длъжностни
лица по защита на данните в организациите,
контролиращи и обработващи данни
GDPR

В какви срокове се случва
въвеждането на всички етапи?
Времето за проверка и въвеждане на технологичните
процеси може да варира в зависимост от различни
фактори като нивото на вече съществуващите процеси,
обема на организацията и др.

Какъв е крайният срок за въвеждане?
25.05.2018 г.

Ние от LIREX съветваме всички да стартират тази
процедура възможно най-бързо, защото може да отнеме
и повече от 6-8 месеца, а прилагането на регламента
влиза в сила следващата пролет.

Има ли санкции при неспазване на
регламента?

Цялостно решение за всички

Санкциите до сега бяха в диапазона 1000 – 100 000 лв.
Максималният размер на санкциите след 25 май 2018 г. е до
20 000 000 евро или до 4% от общия годишен световен оборот
на организацията за предходната финансова година, като се
взема предвид по-голямата сума.

Ние в LIREX работим тясно с водещи правни компании,
за да можем да предложим максимално цялостно
решение на организации и компании, които нямат
правни отдели, за да могат да подсигурят тази част от
изискванията на GDPR.
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