Tiedon kartoitus (Dark Data Assessment—DDA)
EU GDPR käytännössä - kartoita tietoympäristösi tiedostopalvelimien osalta
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Tiedon kartoitus (Dark Data Assessment—DDA)

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
GDPR (General Data Protection
Regulation) hyväksyttiin ja julkaistiin lopullisessa muodossaan keväällä 2016. GDPR:ää sovelletaan
25. toukokuuta 2018 lähtien.
GDPR liittyy henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn. GDPR:ssä oleva
sääntely tiukentaa sekä tarkentaa,
mm. mitä tietoja saa tallentaa, miten tietoja käsitellään ja miten tiedon elinkaarta käsitellään.

TIETOSUOJA-ASETUKSEN
VAIKUTUSALUE
GDPR koskee myös olemassa olevan tiedon käsittelyä sekä tallennusta, ei siis pelkästään uutta digitaalista aineistoa. GDPR on usein
ymmärretty koskemaan lähinnä tietoturvaa ja pahimmillaan esimerkiksi vain lokien hallintaa (esim. SIEM
tai IAM), mutta käytännössä GDPR
koskee neljää suurta kokonaisuutta:
regulaatio (mitä pitää tehdä)
viestintä/sovellukset/prosessit
tietoturva
tiedonhallinta

EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR ei ole pieni kokonaisuus
Olemme GDPR Techissä erikoistuneet GDPR:ään ja kehittäneet siihen ratkaisuja,
joilla autamme yrityksen GDPR-valmiuteen. Ratkaisumme koostuvat niin koulutuksista kuin tiedonhallintapalveluista. Ratkaisut ovat modulaarisia, jonka ansiosta
voimme palvella kaiken kokoisia yrityksiä. Lisäksi yhteistyöverkostomme sisältää
esimerkiksi lainopilliset palvelut, kuten sopimuksien tarkennukset. Omaan valikoimaamme kuuluu mm. koulutukset, konsultointi ja tiedonhallintaratkaisut.

Tiedon kartoitus (Dark Data Assessment - DDA)
Tutkimusyhtiöiden sekä oman kokemuksemme mukaan yrityksissä on erittäin paljon
dataa—yleensä vain 15% on tarpeellista. Mistä sitten aloittaa tiedon vähentäminen,
joka on olennainen osa EU GDPR:n vaatimuksia? Valmisratkaisumme DDA kartoittaa
halutun tiedostopalvelinympäristön ja luo pohjan tiedonhallinnan suunnittelulle.
Käytämme Veritas Technologies Data Insight -tuotetta kartoituksessa.

•

Taustaselvitys— arkkitehtuurin kartoitus sekä taustatietojen selvitys

•

Tiedon luokittelu esimerkein: kartoitus tuottaa myös malliesimerkkejä
GDPR:n mukaisista riskikohteista (kuten käyttöoikeuksien poikkeamat).

•

EU GDPR:n mukainen kooste, jonka lopputuloksena yrityksellä selkeä tilannekuva omasta ympäristöstä sekä toimenpidelista

•

Tiedon kartoitus yrityksen yhden-kahden tiedostopalvelimen osalta kuuluu
mukaan palveluun – kartoitus on tuotantoa haittaamaton

•

Työpaja, jolla tarkennetaan toimenpiteet

Kokonaisuuden hinta on yhteensä 4950 € (+ ALV). Hinta sisältää matkakulut Uudellamaalla sekä käytettävät ohjelmistolisenssit. Tarjoamme palvelulle 100% tyytyväisyystakuun.
HUOM! Kysy myös etänä suoritettavaa täysin ilmaista kartoitusvaihtoehtoa
(https://goo.gl/GXPWb5) - palvelun tuottaa Varonis.
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