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...chronimy dane zgodnie z zasadami RODO

Proces
przetwarzania
Proces przetwarzania danych osobowych w SerwerSMS.pl oparty jest na przepisach prawa, w szczególności:
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Innych przepisów szczególnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych SerwerSMS.pl stosuje zabezpieczenia ﬁzyczne i organizacyjne, środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.
Celem SerwerSMS.pl jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
przetwarzanych danych tak aby zapobiegać przypadkowemu lub niezgodnemu z
prawem zniszczeniu, utraceniu, zmodyﬁkowaniu i nieuprawnionemu ujawnieniu
lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zabezpieczenia
organizacyjne
Wszystkie zatrudnione osoby, które w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych mają dostęp do danych osobowych, posiadają pisemne, imienne
upoważnienia.
Wszystkie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
Wszystkie zatrudnione w SerwerSMS.pl osoby, które w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych mają dostęp do danych osobowych, zostały
przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych oraz zostały zobowiązane do
zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczania w tajemnicy.
Nośniki zawierające dane osobowe przechowywane są w miejscach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
Zostały opracowane oraz wdrożone procedury wykonywania kopii zapasowych oraz
dostępu do tych kopii.
Dostęp do kopii zapasowych posiadają wyłącznie osoby upoważnione.

Zastosowane środki ochrony w pełni gwarantują zachowanie poufności, integralności oraz rozliczalności przetwarzanych danych.
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Zabezpieczenia sprzętowe
oraz środki ochrony
narzędzi programowych

Bezpieczeństwo ﬁzyczne
budynku i pomieszczeń
Bezpieczeństwo ﬁzyczne budynku i dostęp do pomieszczeń są kontrolowane
przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.

Dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają jedynie uprawnieni użytkownicy.

Pomieszczenia zabezpieczone są przeciwwłamaniowym systemem alarmowym.

Nadawanie uprawnień oraz stosowane metody uwierzytelniania się użytkowników są zgodne z wymaganiami rozporządzenia.

Dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru.
Serwerownia jest w pełni zabezpieczona zarówno przed przerwą w dostawie
prądu, jak i przed niepowołaną ingerencją osób trzecich.
Dostęp do sprzętu oraz bazy danych posiada jedynie wyszkolona kadra administratorów, co gwarantuje bezpieczeństwo.

Zastosowane są urządzenia chroniące system informatyczny przed skutkami
awarii zasilania.
Stosowane są środki kryptograﬁcznej ochrony danych przekazywanych drogą
teletransmisji.
W celu zabezpieczenia danych przed szkodliwym oprogramowaniem stosowany jest
program antywirusowy oraz przed nieuprawnionym dostępem z sieci - system
ﬁrewall.
Dane są przetwarzane w macierzach dyskowych RAID 1, zabezpieczających przed
skutkami awarii pamięci dyskowej.

Audyt prowadził

Audytorem SerwerSMS.pl jest:
PIN Consulting Sp. z o.o. Diamond Business Park
ul. Jana Pawła II nr 66, 05-500 Piaseczno
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