Bliv GDPR-klar med
2ndC Compliance Suite
Den 25. maj 2018 trådte GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. EU’s nye
persondataforordning handler grundlæggende om at beskytte individets ret til privatliv, og den indeholder derfor en række strenge privacy-krav, som er bestemmende for,
hvordan virksomheder skal indsamle, behandle og beskytte personhenførbare data.
De krav påvirker alle virksomheder og organisationer, der i hvilket som helst omfang
opbevarer persondata.
Persondataforordningen er et vigtigt skridt mod at styrke individets kontrol over egne
oplysninger, og tilsikre at virksomheden behandler personfølsomme data forsvarligt,
men de nye krav kan samtidig virke overvældende for mange virksomheder – særligt,
fordi det kan blive en bekostelig affære ikke at leve op til dem.
Der findes ingen nemme hurtige løsninger til at blive compliant med persondataforordningen, men der findes områder, der er skaber mere centrale gevinster end andre.
Identitets- og adgangsstyring er et af de vigtigste områder at få styr på. De fleste
virksomheder har styrket forsvaret på datacentrene, og det har rettet cyberkriminelles
fokus mod medarbejderne og andre privilegerede brugere. De udnytter, at brugerne
ofte har alt for mange adgange og rettigheder og angriber derfor deres konti for at tiltvinge sig adgang til data. Hvis brugernes adgang begrænses til kun at omfatte relevante systemer og data, begrænses den skade kriminelle kan udrette også.

2ndC Compliance Suite
I får:
•
Garanti for understøttelse af kravet om
Privacy by Design
•

Automatisk styring af brugere, identiteter og adgange

•

Fuld log på alle hændelser i systemet

•

Single Point of Access

•

Licensstyring

•

Overblik over adgange, afventende
godkendelser og manglende handlinger på sensitive opgaver.
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Persondataforordningen
i korte træk
Persondataforordningen er et komplekst regulativ, der stiller høje krav til, hvordan virksomheder indsamler, anvender og behandler
persondata. De fire hovedelementer er:

Forbedrede privatlivsrettigheder
for individer

Nøglen er identitet
De største udfordringer i forbindelse med at leve op til kravene opstår i forbindelse
med oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af brugere og deres adgange til
systemer og arbejdsgrupper.
I PWC’s Cybercrime Survey 2017* angiver hele 56 % af de adspurgte virksomhedsledere, it-chefer og it- og sikkerhedsspecialister, at ansatte/insideres ubevidste handlinger
udgør den største trussel mod virksomheden. Derfor er et vigtigt skridt på vejen til
compliance simpelthen at få styr på brugeridentiteter- og adgange.
Alt for mange virksomheder tildeler nemlig brugerne flere adgange og rettigheder, end
de har behov for. Det udgør en betydelig risiko, fordi brugere med privilegeret adgang
til systemer er et hyppigt angrebsmål for cyberkriminelle. Brugere med unødvendige
adgange har ligeledes højere risiko for utilsigtet, grundet skødesløshed eller uvidenhed omkring sikkerhedsprocedurerne, at kompromittere interne data.

Skærp sikkerheden med
Compliance Suite
2ndC Compliance Suite gør det let at optimere sikkerheden knyttet til bruger-, identitets- og adgangsstyring og er samtidig jeres garant for, at I lever op til forordningens
krav om Privacy by Design. Platformen sikrer, at de rette brugere – og kun de rette –
har adgang til de rette data og systemer.
I får fuld log over hvem, der er registreret i it-systemerne samt hvorfor, hvornår og af
hvem de er oprettet af. Alle ændringer og hvem, der har foretaget dem registreres, så
det bliver let at leve op til både interne og eksterne audits. I tilfælde af datalæk kan I
effektivt udtrække den nødvendige information og bruge den til at dokumentere jeres
processer for persondatabeskyttelse over for myndighederne.
Når en medarbejder skifter stilling eller afdeling bliver gamle adgange og licenser til
applikationer, systemer og grupper automatisk fjernet – og nye adgange og rettigheder
tildelt. Når medarbejderen en dag forlader virksomheden slettes alle systemadgange
og licenser automatisk, og it-sikkerheden sikres.
I bevarer fuldt overblik og kontrol over dynamiske brugeridentiteter og interne
adgange fra onboarding til offboarding, alt imens uautoriseret adgang til persondata forhindres.
2ndC Compliance Suite er et add-on til Microsoft Azure. Ikke nok med, at det maksimerer udbyttet af jeres investering, er det er også en uvurderlig fordel, når persondataforordningens krav skal imødekommes. Fordi Compliance Suite er bygget på en
Microsoft-platform, nyder I automatisk godt af stærke sikkerheds- og compliancestandarder, der hjælper jer med at behandle data og dokumentere jeres processer præcis
som lovgivningen foreskriver.
* https://www.pwc.dk/da/publikationer/2017/cybercrime-survey-2017/cybercrime-survey-2017-rapport.pdf

Persondataforordningen giver alle individer en
række rettigheder i relation til deres data. Herunder: ret til indsigt i de oplysninger, der behandles
om den registrerede, ret til at få information om
og afgive samtykke til, at der indsamles oplysninger, ret til at få rettet urigtige oplysninger samt
ret til at få slettet data. Reglerne om samtykke
strammes, og den registrerede kan til enhver tid
trække sit samtykke tilbage.

Øget pligt til at
beskytte persondata
Der indføres strengere retningslinjer for virksomheder, der opbevarer persondata og øgede krav
til beskyttelsesforanstaltninger. Som virksomhed
skal man nøje kunne dokumentere, at man har
foretaget de passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte personfølsomme oplysninger.

Obligatorisk indberetningspligt i
tilfælde af persondatalæk
Hvis virksomheden hackes, og persondata lækkes, skal det indberettes til myndighederne – i
Danmark er der tale om Datatilsynet – senest 72
timer efter, at virksomheden er blevet bekendt
med sikkerhedsbruddet.

Betydelige bøder i tilfælde af
manglende compliance
Strafferammerne for overtrædelse af persondataforordningen strammes markant. I alvorlige
tilfælde, hvor en organisation tilsigtet eller utilsigtet har undladt at overholde forordningen og
ikke kan dokumentere processerne for persondatabehandlingen, kan bøderne strække sig helt op
til 4 % af den årlige koncernomsætning.
Persondataforordningen introducerer samtidig
principperne Privacy by Default og Privacy by
Design. Det betyder, at virksomheder skal sørge
for at både processer og teknologi stemmer
overens med kravene.
Privacy by Default indebærer, at virksomheden
skal indføre procedurer, der sikrer, at der kun behandles den nødvendige persondata, og at den
kun opbevares i det nødvendige tidsrum.
Privacy by Design indebærer derimod, at virksomheden skal indarbejde procedurer og infrastrukturer til beskyttelse af personlige oplysninger i den anvendte teknologi.
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