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SELKEA usługi usuwania danych elektronicznych

ELEKTRONICZNE
DANE WRAŻLIWE
Współczesna firma to dane i technologie. Kontakt z klientem, obsługa narzędzi
wspierający e-commerce, rozliczenia księgowo-finansowe, edycja danych
pracowników, partnerów biznesowych oznacza stałe generowanie i przetwarzanie
danych wrażliwych.
Obecnie zdecydowana większość dokumentacji funkcjonuje w formie
elektronicznej i przechowywana jest na służbowych laptopach, komputerach,
serwerach czy smartfonach. Firma odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas
eksploatacji tych urządzeń ale również musi pamiętać o właściwym ich usunięciu
kiedy będzie to konieczne. Przepisy RODO obligują przedsiębiorstwa do
stosowania profesjonalnych metod usuwania danych elektronicznych, które
zagwarantują ich właścicielom tzw. prawo do bycia zapomnianym
Zdecydowanie nie wystarczy wiec wciśnięcie klawisza DELETE lub dodanie pliku do
wirtualnego kosza! Konieczne jest zastosowanie jednej z specjalistycznych metod
jak np. nadpisywanie programowe lub zniszczenie fizyczne dysku i pozyskanie
raportu potwierdzającego skuteczność tych działań.
Warto pamiętać, że kiedy nośnik trafi w niepowołane ręce firma naraża się nie tylko
na wyciek informacji i utratę zaufania Klientów ale również, na poważne
konsekwencje prawne i finansowe!.
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RODO
USUWANIE DANYCH
ELEKTRONICZNYCH
Przepisy RODO dotyczące danych wrażliwych wskazują kilka sytuacji, w których firma,
instytucja powinny zadbać o prawidłowe ich usuniecie:
firma/instytucja
zdecyduje
się
wymienić, wycofać lub przekazać
innym użytkownikom (osoba lub inna
firma, organizacja, spółka zależna)
posiadane
nośniki
lub
sprzęt:
komputer, laptop telefon itp.
firma/instytucja
przekazuje
elektroniczne
nośniki
danych
zewnętrznej firmie świadczącej usługi
IT, serwisu, wyceny czy audytu,
kiedy usunięcia danych osobowych
zażąda ich właściciel. Wymóg RODO
wynikający tzw. “prawa do bycia
zapomnianym".
Administrator
ma
obowiązek: niezwłocznie i możliwie
skutecznie usunąć dane.
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kiedy upłynie ustalony czas ich
przetwarzania
konieczne
jest
usunięcie zapisanych na dyskach
danych wrażliwych. Obowiązująca
firmy zasada ograniczonego czasu
przechowywania danych obliguje je
do okresowego weryfikowania czy
rzeczywiście są one nadal potrzebne.
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SELKEA USŁUGI
USUWANIE DANYCH
Oferujemy usługę programowego usuwania danych zapisanych na dyskach
służbowych komputerów, laptopów czy smartfonów. Stosujemy specjalistyczne
oprogramowanie umożliwiające nawet kilkukrotne ich nadpisanie ciągiem
przypadkowych znaków. Proces nie wpływa na stan urządzenia oraz nośnika. Nadal
pozostają w pełni sprawne i wydajne. Ponowne odczytanie czy odzyskanie
nadpisanych informacji jest już niemożliwe. Skuteczność i zakres usługi
potwierdzamy specjalistycznym raportem.

usługa dotyczy:
dysków SSD / HDD oraz Server
/ PC / Laptop / Mobile / Tablet.
metoda zgodna z wymogami:
ISO 27001, PCI DSS, HIPAA i SOX
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