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Naruszenie danych osobowych występuje, gdy dane, które przetwarzamy i przechowujemy, oraz za które jesteśmy
odpowiedzialni, ucierpiały w wyniku incydentu spowodowanego złamaniem zasad bezpieczeństwa, w skutek czego
doszło do utraty poufności, zniszczenia czy nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych.
Naruszenie danych firmy może być wynikiem cyberataku czy zadziałania tzw. czynnika ludzkiego, do czego może
dochodzić częściej w praktyce. Niezależnie od przyczyny, wystąpienie takiej sytuacji może sygnalizować wdrożenie
wadliwych procedur wewnętrznych w firmie czy niewystarczających zabezpieczeń. Skutki wycieku danych nie kończą
się jednak na refleksji wewnętrznej – konsekwencje mogą niestety sięgać dużo dalej i prowadzić do dyskryminacji,
kradzieży tożsamości, oszustwa, straty finansowej lub utraty reputacji, co może spowodować więcej szkód niż
wysoka kara pieniężna nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Nie dziwią więc coraz
to liczniejsze informacje o naruszeniach i cyberatakach. W rezultacie stają się one coraz bardziej powszechne i
kosztowne. Kluczowe dla organizacji jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
zapobiegających możliwym naruszeniom ochrony danych, ale także odpowiednia i szybka reakcja oraz rzetelna
analiza danego przypadku, gdy do naruszenia już dojdzie.
W tym celu powstało zautomatyzowane narzędzie, stworzone po to, by usprawnić zarządzanie całym procesem
reakcji na naruszenia danych. Jest ono szybkie i łatwe w obsłudze, a Zespół Ochrony Prywatności i Danych
Osobowych stara się być zawsze blisko klientów, którzy często szczególnie w przypadkach dotyczących danych,
potrzebują natychmiastowego wsparcia.
W przypadku zainteresowania narzędziem Data Breach Management Tool oferujemy indywidualną wycenę
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wybranych usług, którą można pozyskać poprzez wypełnienie formularza. W ciągu 72 godzin otrzymacie Państwo
niewiążącą ofertę cenową za dostęp do narzędzia, dostosowany do Państwa potrzeb.
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