PK-sektori ratkaisupaketti
GDPR käytä össä - ota EU: ylei e
tietosuoja-asetus käytä töö yrityksessä
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PK-sektori ratkaisupaketti

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS
EU:
ylei e
tietosuoja-asetus,
GDPR Ge eral Data Protectio
Regulatio hy äksyttii ja julkaistii lopullisessa uodossaa ke äällä
. GDPR:ää so elletaa
5. toukokuuta
8 lähtie .
GDPR liittyy he kilötietoihi ja iide käsittelyy . GDPR:ssä ole a
sää tely tiuke taa sekä tarke taa,
. itä tietoja saa talle taa,
ite tietoja käsitellää ja ite

TIETOSUOJA-ASETUKSEN
VAIKUTUSALUE
GDPR koskee
yös ole assa
ole a tiedo käsittelyä sekä talle usta, ei siis pelkästää uutta digitaalista ai eistoa. GDPR o usei
y
ärretty koske aa lähi ä tietotur aa ja pahi
illaa
esierkiksi ai lokie halli taa esi .
SIEM tai IAM , utta käytä össä
GDPR koskee eljää suurta koko aisuutta:
regulaatio itä pitää tehdä
viesti tä/sovellukset/prosessit
tietoturva
tiedo halli ta

Keräätkö, tallennatko tai käytätkö henkilötietoja?
Terveystiedot

Regulaatio
koskee
myös
sinua!

EU: ylei e tietosuoja-asetus eli GDPR ei ole pie i koko aisuus
Ole

e GDPR Techissä erikoistu eet GDPR:ää ja kehittä eet siihe ratkaisuja,

joilla auta

e yritykse GDPR- al iutee . Ratkaisu

tuksista kui tiedo halli tapal eluista. Ratkaisut o at
oi

e koostu at ii kouluodulaarisia, jo ka a siosta

e pal ella kaike kokoisia yrityksiä. Lisäksi yhteistyö erkosto

esi erkiksi lai opilliset pal elut, kute sopi uksie tarke
koi aa

e kuuluu

e sisältää

ukset. O aa

ali-

. koulutukset, ko sultoi ti ja tiedo halli taratkaisut.

PK-sektori ratkaisupaketti
O a ratkaisupaketti

e PK-sektorille sisältää aloituspaketti a kaike , jolla yritys

saa perustietoude sekä hy ät al iudet astata regulaatio ko e
aati uksiii . Ratkaisupaketti sisältää
tietoisuustasolle, jolla ähe

•

ettuihi

yös yritykse sertifioidu koulutukse

etää koko aisriskiä ja tode

etaa

al iustaso.

Aloitustyöpaja yrityksen ydinhenkilöiden kanssa, sisältäen nykytilan kartoituksen

•

Toimenpidekartan luonti, jossa käydään tarvittavat toimenpiteet yritykselle,
joilla saavutetaan riittävä GDPR-valmiustaso vuodelle

•

8

Henkilöstön sertifiointi EU GDPR Awareness modulin kautta—tällä yritys
saa sertifioidun varmenteen omasta valmiustasostaan koko yrityksen osalta.
Hintaan sisältyy o hengen sertifiointi.

•

Viestintäsuunnitelman luonti mahdollisten henkilötietojen poikkeustilanteiden osalta—valmistautuminen kriisiviestintään

Koko aisuude hi ta o yhtee sä

€ + ALV . Hi ta sisältää

Uudella aalla sekä käytettä ät ohjel istolise ssit. Tarjoa

atkakulut

e pal elulle

%

tyyty äisyystakuu .
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