Dążenie do
zgodności
z GDPR
Wnioski z badania przeprowadzonego
przez SAS oraz kompleksowe podejście
do problemu

Wiele organizacji staje w obliczu wyzwań
związanych z koniecznością spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) w terminie wyznaczonym przez Unię Europejską na maj 2018 r.
Dążenie do uzyskania trwałej zgodności
z wymogami GDPR może przynieść organizacjom długofalowe korzyści. Działania takie
przyczynią się do wypracowania przewagi

konkurencyjnej, ponieważ uczą organizacje,
jak podejmować decyzje w oparciu o dane.
Wiosną 2017 r. firma SAS przeprowadziła
globalne badanie dotyczące GDPR z udziałem 340 przedstawicieli kadry kierowniczej
z różnych branż. Niniejsza publikacja, opracowana na podstawie jego wyników, poświęcona jest najważniejszym wyzwaniom
i szansom, z którymi spotykają się organizacje

przygotowujące się do implementacji GDPR.
Poniżej zamieszczone zostały porady ekspertów, którzy opisują, jak najlepiej rozpocząć
ten proces. Ponadto, przedstawiono sprawdzone działania, a także rekomendowaną
przez SAS metodę pięciu kroków, która ułatwi uzyskanie zgodności z GDPR.
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• Jak definiowane są dane osobowe?

Podstawowe założenia GDPR

Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zostało przyjęte w kwietniu 2016 r., a w życie wejdzie 25 maja 2018. Dzięki GDPR
ochrona danych osobowych stanie się dla spółek, które przetwarzają dane obywateli państw członkowskich UE, strategicznym priorytetem w kontekście spełniania wymogów prawnych.
GDPR definiuje dane osobowe bardzo szeroko, kładąc nacisk na prawa osób
fizycznych. Rozporządzenie uprawnia obywateli UE do uzyskania informacji
i decydowania o tym, jak wykorzystywane, przechowywane, chronione, przesyłane i usuwane są ich dane osobowe. Osoby fizyczne mogą ograniczyć dalsze przetwarzanie swoich danych oraz zażądać ich usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym).
Uzyskanie zgodności z GDPR wymaga od organizacji dokonania przeglądu
swoich praktyk dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ochrony potencjalnie ogromnej ilości danych. Dążąc do spełnienia wymogów GDPR, przedsiębiorstwa będą musiały sprostać kilku wyzwaniom.

Dlaczego wprowadzono GDPR?
W ostatnich latach kilka wydarzeń związanych z ochroną danych przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tematem GDPR. Jednym z nich było
wycofanie mechanizmu Safe Harbor, umożliwiającego przekazywaie danych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi (zastąpionego przez program Privacy Shield). Wiele organizacji, które chcą zdążyć
z przygotowaniami przed 25 maja 2018 r., ma spore obawy. Zwłaszcza,
że kary finansowe za brak zgodności z zapisami GDPR mogą wynieść nawet
20 mln EUR (ok. 23 mln USD) lub 4% rocznych przychodów w ujęciu globalnym w zależności od tego, która z kwot będzie wyższa.
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Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

Podstawowe założenia GDPR

Na kogo wpływa GDPR?
Obowiązek spełnienia wymogów GDPR dotyczy także organizacji, które mają
siedzibę poza Unią Europejską. Rozporządzenie ma zasięg globalny i dotyczy
każdego podmiotu, który przetwarza dane osobowe obywateli państw członkowskich UE. Może to być np. pracownik, który mieszka w Niemczech, ale jest
zatrudniony przez firmę z Nowego Jorku lub też klient z Irlandii zawierający
przez internet transakcję ze sklepem z Kalifornii.

Zaktualizowana definicja danych osobowych
Zgodnie z GDPR dane osobowe to te dane, za pomocą których można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Aby zapewnić ochronę danych osobowych, do katalogu rodzajów danych umożliwia-

jących identyfikację wprowadzono nowe kategorie, np. adres IP lub dane
o lokalizacji. Mimo że definicja jest bardzo szeroka, jej zakres ma być z czasem jeszcze zwiększany.

Termin
Celem GDPR jest zapewnienie ciągłej ochrony danych i egzekwowania
wymogów, a także uproszczenie otoczenia regulacyjnego, w którym działają międzynarodowe organizacje. Im bliżej wskazanego terminu wejścia w życie rozporządzenia, tym bardziej organizacje intensyfikują swoje
działania w tym zakresie, obawiając się wysokich kar. Z badania wynika,
że 56% podmiotów biorących w nim udział rozpoczęło już przygotowania
do wdrożenia GDPR.

Świadomość GDPR
„Nowa definicja danych osobowych odzwierciedla
ogólny ton rozporządzenia". - mówi Kalliopi Spyridaki,

Chief Privacy Strategist, SAS.
„GDPR czyni z danych osobowych wartościowy zasób. Związane z nimi wymogi i obowiązki stają się

Kalliopi Spyridaki,
Chief Privacy Strategist, SAS

o wiele bardziej restrykcyjne. Nieprzypadkowo zmiany te wpasowują się w rozwój trendów technologicz-

Nie dla wszystkich wizja otrzymania wysokich kar jest wystarczająca,
by poznać zasięg i implikacje GDPR. Mniej niż 50% respondentów jest
przekonanych, iż ich organizacje są świadome wpływu, jaki rozporządzenie będzie miało na ich działalność. Ogólnie rzecz biorąc, duże
organizacje są bardziej świadome GDPR i jego konsekwencji niż mniejsze podmioty. Natomiast tylko 26% organizacji rządowych rozumie
wpływ rozporządzenia, podczas gdy w branży teleinformatycznej,
mediów i komunikacji odsetek ten wynosi 56%. W pozostałych sektorach
świadomość w zakresie GDPR ma ogółem 42% podmiotów.

nych, takich jak przetwarzanie w chmurze, big data

Obejrzyj
wywiad
z Kalliopi
Spyridaki.

i Internet Rzeczy. Dla każdej z tych technologii mechanizmy pozyskiwania danych oraz ich odpowiedniej analizy stanowią strategiczny wyróżnik. Dzięki uwzględnieniu tego faktu rozporządzenie odzwierciedla obecną
rzeczywistość".

56%
organizacji rozpoczęło już przygotowania do implementacji GDPR
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Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

Podstawowe założenia GDPR

Pytanie:
twoja
organizacja
jest of
wthe
pełni
świadoma
Question: Czy
Is your
organization
fully aware
impact
of GDPR?wpływu GDPR?
Percentage of “yes”
Odsetek odpowiedzi „tak”
responses by industry.
w różnych branżach.

Razem
Total

Usługi
finansowe
Financial
services

42%

47%

Media
Telco, media &
icommunication
telekomunikacja

56%

Sektor
rządowy&
Government
care
ihealth
ochrona
zdrowia

26%

Sektor
chemiczny
Chemical
&
i manufacturing
przemysłowy

ITITi &
usługi
services

43%

42%

Kluczowe wnioski

Większość respondentów uważa, że GDPR istotnie wpłynie na ich organizację. Jednak wielu uczestników badania (58%) wskazuje, że ich organizacje
nie mają pełnej świadomości w tym zakresie. Duże organizacje mają większą wiedzę o GDPR niż mniejsze podmioty. Są lepiej przygotowane i poinformowane o konsekwencjach rozporządzenia.

67% dużych organizacji (po- 54%

dużych organizacji

wyżej 5000 pracowników) po-

ma pełną świadomość wpły-

dejmuje już niezbędne kroki,

wu GDPR na ich działalność,

by przygotować się do wejścia

podczas gdy wśród mniej-

w życie GDPR, a w przypadku

szych podmiotów wiedzę

mniejszych organizacji odsetek
ten wynosi 47%.

Organizacje rządowe mają najmniejszą wiedzę na temat GDPR.

26%

respondentów związanych z sektorem rządo-

wym jest świadomych, jak ważne jest rozporządzenie
w porównaniu z 42% podmiotów z innych branż.

taką ma 37% podmiotów.
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Uporządkowany
proces to podstawa
zgodności z wymogami GDPR
Jednak tylko 45% organizacji przyjęło
takie podejście

Uporządkowany proces to podstawa zgodności z wymogami gdpr

Aby zdążyć z przygotowaniami przed terminem wdrożenia
rozporządzenia, organizacje muszą mieć uporządkowany
proces postępowania z danymi osobowymi. Badanie pokazuje, że 55% respondentów nie spełnia tego wymogu.
Prawie 80% podmiotów z grupy pozostaych 45% organizacji, które zaplanowały odpowiedni proces, rozpoczęło już
działania mające na celu uzyskanie zgodności z wymogami
GDPR. Dodatkowo, 66% respondentów uważa, że dysponu-

Dążenie do uzyskania zgodności z gdpr

Jedynie 45% organizacji
przygotowało uporządkowany proces w celu uzyskania zgodności z GDPR
Duże organizacje radzą sobie znacznie lepiej niż mniejsze podmioty.
60% z nich dysponuje uporządkowanym procesem. Nie występują jednak
znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi branżami.

45%

respondentów dysponuje
uporządkowanym
procesem

ją procesami, które pozwolą im dotrzymać wyznaczonego
terminu.
Należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu przygotowanie lub
wdrożenie odpowiedniego procesu. „W przyszłości spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych będzie polegało w większym stopniu
na dobrej organizacji procesów niż na uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych”. - stwierdza Olivier Penel, EMEA Data Management Business
Director w firmie SAS. „W tym obszarze większość respondentów czeka
jeszcze sporo pracy. Aby móc z powodzeniem wdrożyć uporządkowany
proces uzyskiwania zgodności z GDPR, większość spółek musi powołać inspektora ochrony danych. Specjaliści na tym stanowisku rozumieją problematykę ochrony prywatności danych i wiedzą, jak stosować odpowiednie
przepisy prawa. Oprócz znajomości wymogów prawnych osoby te muszą
mieć świadomość wartości danych jako strategicznego zasobu biznesowego”. Penel uważa, że warto jest powołać inspektora ochrony danych,
który może zainicjować proces zmian w organizacji – nie tylko na potrzeby
zgodności z wymogami regulacyjnymi, ale również po to, by ochrona danych osobowych i ogólnie rozumiane zarządzanie danymi stały się podstawowymi wymogami biznesowymi.

Z wyżej wspomnianych
45% jedynie 66%
respondentów uważa,
że taki proces pomoże im
uzyskać zgodność
z wymogami GDPR
Może to być spowodowane brakiem
dostatecznej wiedzy na temat sposobu
oceny stopnia zgodności z wymogami
GDPR.

66%

respondentów uważa,
że uporządkowany proces pomoże im uzyskać
zgodność z wymogami

Jedynie 24% organizacji korzysta z usług zewnętrznych
konsultantów, by przygotować się do implementacji GDPR
Organizacje, które dysponują uporządkowanym procesem, częściej (34%) zatrudniają zewnętrznych konsultantów, by pomogli im uzyskać zgodność z wymogami GDPR.
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Olivier Penel, EMEA Data Management Business Director, SAS, udziela porad
na temat uzyskania zgodności z wymogami GDPR.
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3 najważniejsze
korzyści płynące
z GDPR
Efektywniejsze zarządzanie danymi to zaledwie początek

Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

3 n a j wa ż n i e j s z e ko r z y ś c i p ły n ąc e z G D P R

Mimo że nowe zasady są bardziej restrykcyjne i wymagające, podstawowe reguły pozostają niezmienione. W tym kontekście wprowadzenie GDPR dla wielu spółek wiązać się będzie z przeglądem istniejących procedur, a nie budowaniem czegoś od postaw.
Niezależnie od tego, jakie działania będzie musiała podjąć organizacja, rozporządzenie niesie ze sobą wiele korzyści.

1

Question:Jakie
Whatszanse
opportunities
do you anticipate
from
yourorganizacja?
organization becoming GDPR compliant?
Pytanie:
we wdrożeniu
GDPR widzi
twoja

Lepsze zarządzanie danymi, co prowadzi
do wzrostu efektywności biznesowej
71% respondentów za najważniejszą korzyść uważa
możliwość usprawnienia zarządzania danymi. To z kolei przyczyni się do wzrostu efektywności organizacji.
Według badania 37% organizacji uważa, iż przygotowania do wdrożenia GDPR wpłyną na poprawę ich ogólnego potencjału w zakresie IT. Ponadto 30% podmiotów
jest przekonanych, że przestrzeganie wymogów GDPR
poprawi ich wizerunek.

71%

30%

37%

29%

Poprawi
to wizerunek
My organization’s
mojej
organizacji
image
will improve

Usprawni
to zarządzanie
My organization’s
data
danymi
governance will improve

Zwiększy
to ogólne
My organization’s
możliwości
IT
general IT capabilities
will improve

> Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR za pomocą rozwiązania SAS® for Personal Data Protection

10%

29%

Zwiększy
się wartość
My organization’s
proponowana
external value klientom
proposition will
improve

Wzrośnie
poziom
My organization’s
satysfakcji
klientów
customer satisfaction
will improve

9%
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3 n a j wa ż n i e j s z e ko r z y ś c i p ły n ąc e z G D P R

2

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej
Wprowadzenie GDPR stwarza okazję do tego, by organizacje oceniły własne zasady zarządzania danymi. Dotyczy to nie tylko danych osobowych, ale danych w ogóle, które w stale rosnącej ilości są jednym z najważniejszych zasobów każdej firmy.
Dzięki wdrożeniu odpowiednich zasad, spółki mogą nie tylko zyskać zgodność z wymogami regulacyjnymi, ale również budować przewagę konkurencyjną. W konsekwencji usprawni to procesy analityczne, pozwoli optymalizować wydajność operacyjną i redukować koszty.
Respondenci są świadomi tych korzyści i przyznają, że najwięcej zyskają departamenty odpowiedzialne za obszar customer intelligence i zarządzanie ryzykiem.
W szczególności organizacje finansowe i działające w branży komunikacyjnej są
zdania, że GDPR przyniesie korzyści działom wykorzystującym zaawansowane narzędzia analityczne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ dane osobowe są kluczowym
elementem wielu inicjatyw w obszarze analityki.

Pytanie:
Question:
GDPRmoże
couldnapędzać
be considered
as a catalyst
forsię
digitalization.
GDPR
cyfryzację.
Opierając
na tym stwierBased on
thisz premise,
one of your
analytical
dzeniu,
które
inicjatywwhich
biznesowych
w twojej
firmiebusiness
zyskują
initiatives
should
benefit
the
most
from
GDPR?
najwięcej na wdrożeniu GDPR?

Customer Intelligence

45%

Risk Management

44%

29%

Advanced Analytics [Machine Learning]
Fraud Detection

23%

Forecasting

Churn Management

12%
10%

Jakie inicjatywy biznesowe skorzystają
najbardziej na wprowadzeniu GDPR?

> Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR za pomocą rozwiązania SAS® for Personal Data Protection
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3

Wzrost poziomu zadowolenia klienta

GDPR sprzyja nie tylko organizacjom – klienci również mogą
czerpać korzyści. Według badania 29% organizacji uważa, iż przygotowania związane z wprowadzeniem GDPR
umożliwią im zwiększenie poziomu satysfakcji klientów.
Kolejne 29% respondentów twierdzi, że ich organizacje będą
mogły przedstawić lepszą propozycję wartości dla klienta.
W związku z koniecznością ostrożnego postępowania z danymi osobowymi powstaną nowe usługi i inicjatywy mające
na celu zadowolenie klientów (np. indywidualne repozytoria
danych).
Dzięki kompleksowemu podejściu do danych – wiedzy o tym,
czy i w jaki sposób klient chce, by firma się z nim kontaktowała – organizacje mogą poprawić doświadczenie klienta,
wchodząc z nim w bardziej odpowiadające mu interakcje.
Na przykład agencje rządowe mogą optymalizować swoje
procesy i zwiększyć zadowolenie obywateli dzięki centralizacji i zabezpieczeniu współdzielonych danych osobowych.
Dotyczy to zarówno kontaktu osobistego w urzędzie, jak i korzystania z jego usług za pośrednictwem strony internetowej.

Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

INTERAMERICAN
wzmacnia ochronę danych
osobowych z SAS
„Nasza organizacja pracuje, aby wkroczyć w erę cyfrową i stworzyć długofalowe, oparte na zaufaniu relacje z klientami. Aby sprostać wymogom GDPR
w wyznaczonym terminie, zleciliśmy
firmie SAS przygotowanie zintegrowanego, kompleksowego rozwiązania. Technologia SAS, zaprojektowana
w celu ochrony danych osobowych,
usprawni proces dążenia do uzyskania
zgodności z wymogami nowego rozporządzenia i w konsekwencji wzmocni
to zaufanie klientów”.
Xenophon Liapakis, dyrektor ds. IT,
INTERAMERICAN

Dowiedz się więcej
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Wyzwania związane
z dążeniem do
zgodności z GDPR
Jak uzyskać pewność, że podjęte działania
są wystarczające?

Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

Wyzwania związane z uzyskaniem zgodności z GDPR

GDPR nakłada na organizacje odpowiedzialność za ochronę danych osobowych. To na nich spoczywa ciężar udowodnienia,
czy, w jaki sposób i jak skutecznie chronią dane osobowe. Obejmuje to zastosowanie środków zapewniających ochronę przed
naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niezwłoczne informowanie osób fizycznych i władz o zaistniałych naruszeniach.
GDPR sprawia, że zgodność z wymogami prawnymi staje się priorytetem dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich
wielkości i branży. Zrealizowanie tych celów będzie jednak wymagało pokonania pewnych przeszkód.
Wyniki badania wskazują, że wszystkie organizacje (98%) napotykają trudności związane
z przygotowaniami do implementacji GDPR.
Jest to większy problem dla respondentów
zatrudnionych na terenie UE w sektorze publicznym i ochrony zdrowia oraz w branży IT
i usługowej. Ponieważ rozporządzenie ma bardzo ogólny charakter, największym wyzwaniem
jest ocena, czy podjęte działania są wystarczające. Organizacje poszukują konkretnych wytycznych. Podmioty z państw spoza UE potrzebują ich jeszcze bardziej, ponieważ miały co do
zasady mniejszą styczność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych niż organizacje z UE.

Pytanie:
twoim
zdaniem
największym
wyzwaniem
zwizanym z implementacją GDPR?
Question:Co
What
is your
biggest jest
challenge
in preparing
for the GDPR?

22%

Ocena,
podjęte
How toże
know
if the actions
działania
są
wystarczające
we take to comply with
GDPR are sufficient

11%

10%

9%

8%

Jak poradzić
sobie z przeJak uzyskać
inne
How to manage
How tokorzyści
ensure benefits
chowywaniem
danych
i
praniż
zgodność
z
prawem
data portability
for the organization beyond
wem do bycia zapomnianym
and the right to
legal compliance
be forgotten
JakHow
rozwiązać
to find kwestię
stored
przechowywania
personal data danych
osobowych
(w bazach
Jak kontrolować
dostęp
How to control
(in databases,
danych, kopiowane zestado danych
osobowych
access to personal
data sets)
wy copied
danych)
i je zapisywać
data and log it
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Wyzwania związane z uzyskaniem zgodności z GDPR

Przenoszenie danych i prawo do bycia
zapomnianym
58% organizacji, które wzięły udział w badaniu,
doświadcza problemów z własciwym przenoszeniem
danych oraz zrozumieniem prawa do bycia zapomnianym. Kontrola dostępu do danych osobowych
przysparza trudności, szczególnie średnim przedsiębiorstwom, zatrudniającym od 51 do 500 osób.
Duże organizacje i instytucje finansowe mają większe
trudności z odnajdywaniem przechowywanych przez
nie danych osobowych. Wynika to po części z faktu,
że po raz pierwszy organizacje muszą skonsolidować
i zmapować pełne zasoby danych osób fizycznych do
celów regulacyjnych.
GDPR uprawnia obywateli UE do uzyskania informacji i decydowania o tym, jak wykorzystywane,
przechowywane, chronione, przesyłane i usuwane
są ich dane osobowe. Osoby fizyczne mogą ograniczyć dalsze przetwarzanie swoich danych oraz
zażądać ich usunięcia. Nasuwa to pytania o narzędzia, odpowiedzialność oraz procesy, którymi
organizacje muszą dysponować. Prawie połowa
uczestniczących w badaniu organizacji stwierdziła,
że wyszukiwanie danych osobowych we własnych
bazach danych (skopiowanych zbiorach danych,
danych CRM itp.) sprawia im trudność.

Podczas gdy większość organizacji zmaga się z kwestią narzędzi i procesów, wiele z nich ma także problemy z interpretacją wytycznych GDPR dotyczących przenoszenia danych. Przykładem może być dostawca
usług telekomunikacyjnych, który musi mieć możliwość przeniesienia wszystkich danych osobowych, w tym
danych kontaktowych i zdjęć, do innego dostawcy, gdy zażąda tego konsument. Pierwotny dostawca jest
zobligowany do przekazania danych w postaci przenośnej. Prawo do przenoszenia danych będzie ogromnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz dostawców mediów, sprzedawców,
banków i ubezpieczycieli oraz innych organizacji.

Pytanie:
Które z poniższych wyzwań mogą zaistnieć w związku
z wdrożeniem GDPR?
Razem

Podmioty z UE

Podmioty spoza UE

Ocena, czy podjęte działania są wystarczające

59%

54%

71%

Poradzenie sobie z przenoszeniem danych i prawem do bycia zapomnianym

58%

59%

64%

Kontrola dostępu do danych osobowych

50%

52%

45%

Odszukiwanie danych

48%

48%

50%

Zgodność z wymogami dotyczącymi profilowania

44%

45%

38%

Właściwe oszacowanie wpływu na prywatność (Privacy Impact Assesments)

44%

43%

45%

Poradzenie sobie z zarządzaniem zgodami

39%

38%

40%

Uzyskanie innych korzyści poza zgodnością z prawem

39%

38%

45%

Właściwe prowadzenie dokumentacji

38%

38%

38%

Poradzenie sobie z niską jakością danych

36%

36%

38%

Odpowiednia reakcja na naruszenie ochrony danych osobowych

36%

35%

36%

Utworzenie właściwego zespołu projektowego

28%

28%

21%

Powołanie inspektora ds. ochrony danych

24%

25%

10%

5.5

5.4

5.5

Średnia liczba wyzwań
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5 kroków
zarządzania GDPR
Zintegrowane podejście

Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

5 kroków zarządzania GDPR

Brak zgodności z wymogami GDPR może poważnie zagrozić przyszłości wielu organizacji. Dane osobowe mają olbrzymią
wartość i mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej jeśli będą odpowiednio zarządzane. Poniżej przedstawiono metodę,
którą zastosowały niektóre organizacje, by spełnić wymogi GDPR (i uzyskać przewagę konkurencyjną).

5 kroków zarządzania GDPR

Dostęp

Identyfikacja

Zarządzanie

Ochrona

1

Dostęp >

Rozporządzenie wymaga od organizacji udowodnienia, że wie,

gdzie znajdują się przechowywane przez nią dane osobowe. Dlatego istotne jest,
aby mieć dostęp do wszystkich źródeł danych. Niezależnie od zastosowanej technologii
(np. tradycyjne magazyny danych, ciągi wielowyrazowe, dane strukturalne i niestrukturalne, dane w stanie spoczynku i dane w ruchu), każda organizacja musi zbadać,
jakie dane osobowe przechowuje i wykorzystuje. Bezproblemowy dostęp do wszystkich źródeł danych jest warunkiem koniecznym, aby stworzyć rejestr danych osobowych, który pomoże organizacji ocenić ekspozycję na ryzyko naruszenia prywatności
danych oraz egzekwować postanowienia polityki dotyczącej ochrony danych .

Audyt
2

Identyfikacja > Po uzyskaniu dostępu do wszystkich źródeł danych należy
zidentyfikować dane osobowe w każdym z nich. Często kryją się one w półstrukturalnych polach. Trzeba mieć możliwość analizowania takich pól, aby wydobyć,
skategoryzować i skatalogować elementy danych osobowych, takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail czy numery ubezpieczenia społecznego. Biorąc pod uwagę
wolumen danych, taki proces katalogowania nie może być realizowany manualnie. Należy nie tylko przeprowadzić analizę i klasyfikowanie danych osobowych,
ale także uwzględnić różne poziomy jakości. Rozpoznanie schematów, reguły jakości danych czy standaryzacja to istotne elementy tego procesu. O tym,
czy dany podmiot zdąży go zrealizować przed upływem terminu wyznaczonego na
maj 2018 r., w dużej mierze zadecyduje zastosowanie właściwych narzędzi.

> Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR za pomocą rozwiązania SAS® for Personal Data Protection

> SPIS TREŚCI

18

Dążenie do uzyskania zgodności z GDPR

5 kroków zarządzania GDPR

3

Zarządzanie > Kontrola nad danymi osobowymi zaczyna się od umiejętności
zdefiniowania, czym one są, a następnie rozpowszechnienia tej wiedzy w organizacji. W kontekście GDPR konieczne jest udokumentowanie reguł dotyczących ochrony
prywatności i udostępnienie ich wszystkim liniom biznesowym. W ten sposób można upewnić się, że dostęp do danych osobowych uzyskują tylko uprawnione osoby.

5

Audyt > Na tym etapie regulator prosi o udowodnienie, że organizacja:
• wie, jakie dane osobowe przechowuje i gdzie są one zlokalizowane.
• odpowiednio zarządza procesem uzyskiwania zgody od osób, których dane dotyczą.

Uprawnienia można definiować w zależności od charakteru danych osobowych,

• monitoruje i dokumentuje, kto, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje dane osobowe.

uprawnień przypisanych grupom użytkowników oraz kontekstu użycia. Aby osiągnąć

• dysponuje odpowiednim procesem zarządzania prawem do bycia zapomnianym,
powiadomieniami o naruszeniu bezpieczeństwa danych itp.

ten cel, należy określić role i definicje w modelu zarządzania. Następnie możliwe jest
powiązanie warunków biznesowych ze źródłami danych osobowych oraz określenie
pochodzenia danych od momentu utworzenia do momentu wykorzystania. Pozwoli to
zapewnić wymagany poziom kontroli.

4

Implementacja GDPR wpłynie na całą organizację. Niezbędne będzie przeanalizowanie procesu postępowania z danymi od momentu pozyskania ich ze źródła po moment
wykorzystania. Konieczne będzie też rozważenie kwestii tego, czy stosowane przez organizację metodologie zarządzania danymi są spójne z wymogami GDPR. Chociaż może się
wydawać, że to wiele pracy, metoda pięciu kroków może ułatwić proces uzyskiwania zgodności z GDPR.

Ochrona >

Po stworzeniu rejestru danych osobowych i modelu zarządzania
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych.
Istnieją trzy techniki, które można zastosować:
• Anonimizacja, która polega na usunięciu danych umożliwiających identyfikację.

• Pseudonimizacja, która polega na zastąpieniu danych umożliwiających identyfikację.
• Szyfrowanie, które polega na zakodowaniu informacji umożliwiających identyfikację.
Należy zastosować odpowiednią technikę w zależności od uprawnień użytkowników
oraz kontekstu wykorzystania danych – bez ograniczania własnych potrzeb w zakresie analizy, prognozowania, kwerend i raportowania. Najprostszy sposób na zabezpieczenie prywatności danych to ich usuwanie i zachowywanie tylko tych danych,
które są niezbędne do realizacji krytycznych procesów biznesowych i analizy zapewniającej wartość dodaną.

Zintegrowane podejście
Tworzenie szczegółowych raportów dotyczących korzystania z danych osobowych to
nie tylko wymóg GDPR, ale też sposób na zarządzanie ekspozycją na ryzyko w całej
organizacji. Metoda 5 kroków ma na celu przeprowadzenie organizacji przez wszystkie
działania - od uzyskania dostępu do źródeł danych po audyt rezultatów przetwarzania danych. Ponadto, podejście to może wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa, pogłębić
relacje z klientami i zainspirować innowacje, które mogą mieć mieć znaczący wpływ na
rozwój organizacji w przyszłości.
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Załącznik: Podsumowanie wyników badania

Jako dostawca oprogramowania i usług

Głównym celem badania było:

Metodologia

w zakresie analizy i zarządzania danymi

Poznanie stopnia gotowości przedsiębiorstw na
implementację GDPR oraz procesów stosowanych, aby uzyskać zgodność z wymogami GDPR.

Ankieta internetowa przeprowadzona przez SAS
oraz Insites Consulting. Nabór uczestników za
pośrednictwem newsletterów i kilku kanałów w mediach społecznościowych.

firma SAS jest szczególnie zainteresowana GDPR oraz konsekwencjami jego implementacji dla klientów.

Ilu pracowników zatrudnia twoja organizacja?

Statystyki:

(NR) 347

(NR) 41**

(NR) 103

(NR) 62

(NR) 44**

Sektor rządowy
i ochrona zdrowia

Sektor chemiczny
i przemysłowy

(NR) 71

Liczba pracowników
Usługi
finansowe

Razem

Media
i telekomunikacja

IT i usługi

16%

8%

5%

13%

11%

37%*

51 - 249

9%

9%

7%

5%

11%

11%

250 - 500

6%

7%

5%

8%

5%

4%

501 - 999

12%

11%

15%

13%

14%

13%

1000 - 4999

18%

17%

15%

27%*

25%*

10%

46%*

49%*

32%

32%

25%

3%

5%

2%

2%

0%

Poniżej 50

36%

Powyżej 5000
Nie wiem

Liczba respondentów: 347

2%

** Wielkość bazy < 50

* Procent odpowiedzi w danej grupie statystycznie istotnie różny niż w jakiejkolwiek z pozostałych grup (95%)
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Załącznik: Podsumowanie wyników badania

Jaką pełnisz rolę w organizacji?

Usługi
finansowe

Razem

30%

IT

19%

Konsultant biznesowy

17%

Executive / Director
Marketing / Sprzedaż
Prawo / Kontrakty / Prywatność

12%
10%

(NR) 41**

(NR) 103

(NR) 347

Rola w organizacji

Media
i telekomunikacja

(NR) 62

(NR) 44**

Sektor rządowy
i ochrona zdrowia

Sektor chemiczny
i przemysłowy

(NR) 71

IT i usługi

28%*

34%*

37%*

37%*

14%

20%*

22%

10%

10%

27%*

15%

12%

23%

23%*

24%*

14%*

15%

8%

8%

14%*

15%

10%

6%

6%

11%

Data Protection Officer

4%

5%

5%

5%

5%

1%

Bezpieczeństwo informacji

3%

2%

2%

3%

3%

7%

HR

2%

1%

0%

3%

3%

0%

Inne

3%

1%

0%

5%

5%

1%

Liczba respondentów: 347

** Wielkość bazy < 50

* Procent odpowiedzi w danej grupie statystycznie istotnie różny niż w jakiejkolwiek z pozostałych grup (95%)
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Załącznik: Podsumowanie wyników badania

W jakiej branży działa twoja organizacja?

(NR) 347

Branża
Razem
Usługi finansowe

30%

Media i telekomunikacja

12%

Sektor rządowy i ochrona zdrowia

18%

Sektor chemiczny i przemysłowy

13%

IT i usługi

20%

Inne

7%

Liczba respondentów: 347
** Wielkość bazy < 50 * Procent odpowiedzi w danej grupie statystycznie istotnie różny niż w jakiejkolwiek z pozostałych grup (95%)
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Które z poniższych wyzwań mogą zaistnieć w związku z wdrożeniem GDPR?

(NR) 347

Wyzwania

Podmioty z UE

Razem

(NR) 42**

(NR) 239

Podmioty spoza UE

Ocena, czy podjęte działania są wystarczające

59%

54%

71%*

Poradzenie sobie z przenoszeniem danych i prawem do bycia zapomnianym

58%

59%

64%

Kontrola dostępu do danych osobowych

50%

52%

45%

Odszukiwanie danych

48%

48%

50%

Zgodność z wymogami dotyczącymi profilowania

44%

45%

38%

Właściwe oszacowanie wpływu na prywatność (Privacy Impact Assesments)

44%

43%

45%

Poradzenie sobie z zarządzaniem zgodami

39%

38%

40%

Uzyskanie innych korzyści poza zgodnością z prawem

39%

38%

45%

Właściwe prowadzenie dokumentacji

38%

38%

38%

Poradzenie sobie z niską jakością danych

36%

36%

38%

Odpowiednia reakcja na naruszenie ochrony danych osobowych

36%

35%

36%

Utworzenie właściwego zespołu projektowego

28%

28%

21%

Powołanie inspektora ds. ochrony danych

24%

25%*

10%

5.4

5.5

5.5

Średnia liczba wyzwań

Liczba resposndentów: 347

** Wielkość bazy < 50

71%

organizacji spoza UE
zastanawia się, czy podjęte
działania będą wystarczające

* Procent odpowiedzi w danej grupie statystycznie istotnie różny niż w jakiejkolwiek z pozostałych grup (95%)
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W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

(NR) 347

Czy zgadzasz się z poniższymi
stwierdzeniami?

Usługi
finansowe

Razem

GDPR będzie miało duży wpływ na IT
w mojej organizacji

67%

65%

Moja organizacja jest świadoma GDPR
GDPR pomoże wdrożyć zarządzanie danymi
w mojej organizacji

61%

Moja organizacja już podejmuje niezbędne
kroki, by przygotować się do GDPR

56%

GDPR bardzo wpłynie na stronę
biznesową mojej organizacji

55%

Jestem bardzo dobrze poinformowany o GDPR
GDPR wzmocni zaufanie klientów
do mojej organizacji
Moja organizacja jest w pełni
świadoma wpływu GDPR

(NR) 103

54%

53%

42%

(NR) 41**

Media
i telekomunikacja

(NR) 62

(NR) 44**

Sektor rządowy
i ochrona zdrowia

Sektor chemiczny
i przemysłowy

(NR) 71

IT i usługi

72%

76%

61%

64%

65%

72%*

59%

56%

68%

59%

63%

61%

69%*

52%

52%

65%*

51%

48%

50%

56%

49%

66%

61%

52%

56%

53%

56%

60%

48%

54%

47%*

59%*

55%

50%

58%

47%

56%

26%

43%

42%*

% procent respondentów, którzy udzielili odpowiedzi 1 lub 2 w pięcioelementowej skali zgodności
Liczba respondentów: 347

** Wielkość bazy < 50

* Procent odpowiedzi w danej grupie statystycznie istotnie różny niż w jakiejkolwiek z pozostałych grup (95%)
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GDPR może napędzać cyfryzację. Opierając się na tym stwierdzeniu, które z inicjatyw biznesowych w twojej firmie zyskują
najwięcej na wdrożeniu GDPR?
(NR)347

Inicjatywy, które najbardziej
korzystając na wdrożeniu GDPR

Customer Intelligence

45%

44%
29%

Advance Analytics [Machine Learning]
Fraud Detection

(NR)44**

Media
i telekomunikacja

Sektor rządowy
i ochrona zdrowia

Sektor chemiczny
i przemysłowy

49%

46%

37%

41%

46%

41%

32%

45%

48%

46%

38%*

39%*

27%

27%

21%

27%

27%

23%

16%

18%

21%*

7%

8%

Usługi
finansowe

Razem

Risk Management

(NR)62

(NR)103

23%

(NR)41**

(NR)71

IT i usługi

Forecasting

12%

13%

7%

Churn Management

10%

10%

17%

6%

7%

13%

15%

22%

16%

16%

17%

Żadne z powyższych

Liczba respondentów: 347

16%

** Wielkość bazy < 50

* Procent odpowiedzi w danej grupie statystycznie istotnie różny niż w jakiejkolwiek z pozostałych grup (95%)
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Sprostaj wyzwaniom w zakresie zgodności z GDPR i zapewnij swojej organizacji długofalowe korzyści
dzięki rozwiązaniu SAS® for Personal Data Protection.

Obserwuj nas:

Aby skontaktować się z lokalnym oddziałem SAS, odwiedź stronę: sas.com/poland
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