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25 Май 2018г. - датата, която предизвика вълнение у всички предприятия, обработващи лични данни

на физически лица. Датата, от която започва да се прилага пряко във всички държави-членки на Европейския
съюз, регламент за защита на личните данни(GDPR).

СИС Технология АД, като компания предлагаща продукти, съобразени с българското законодателство,
адаптира своите продукти към нововъзникналите промени, предоставяйки адекватни решения за работа в
съответствие с регламента.
В продуктите, предлагани от СИС Технология АД, е интегрирана възможността за контрол върху достъпа на
отделните потребители до определени функции в системата. По този начин информацията бива достъпвана
от служителите, които имат необходимост и основание да я използват и остава скрита за останалите.
За да отговорим на поставените от регламента правила сме разширили обхвата на тази функционалност,
добавяйки нови параметри към вече съществуващите. Потребителите вече могат да бъдат ограничавани до
възможността да виждат, разпечатват и/или експортират чувствителни данни от системата. Тези, които са с
ограничени права ще виждат звездички на мястото на данните, за чиято обработка нямат основание.
Същевременно системата поддържа хронология за извършваните действия с лични данни по отделни
потребители, което ще помогне на предприятията да предоставят прозрачно и добросъвестно обработване
на постъпилата информация, а заедно с това да имат яснота по отношение на вероятни злоупотреби.
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Какво добавихме?

Псевдонимизация на данни, настройка, която ще позволява чувствителните
данни да бъдат маскирани на екран или печат, така, че служители без
необходимите права няма да виждат лични данни

www.sistechnology.com

Варна
Бизнес Парк Варна
Сграда 1, етаж 4, офис 401
Телефон: +359 52 702 100
office@sistechnology.com

София
AVI Business Center
Бул. "Цариградско шосе" 60, ет.2
Телефон: +359 2 802 58 00
office_sf@sistechnology.com

БЮЛЕТИН BUSINESS SOFTWARE ЮНИ 2018

Какво добавихме?

Детайлна система от права, която да позволи такива данни да бъдат
разпечатвани или експортирани от софтуерните продукти само от оператор със
специални права за това
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Какво добавихме?

Допълнителни Лог файлове, трасиращи данни за разпечатване или
експортиране на лични данни

Добавен е и допълнителен модул, предоставящ информация за най-важните
аспекти от GDPR, както и практически съвети към операторите в системата при
прилагането му
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