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Τη στρατηγική της σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θα παρουσιάσει η ESET στο Mobile
World Congress που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη, στις 27
Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου του 2017. Ο κανονισμός θα τεθεί σε
ισχύ σε ένα χρόνο από σήμερα, με σημαντικές συνέπειες για τις
επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να τονιστεί ότι ο
πρωταρχικός στόχος του GDPR είναι να διασφαλιστεί η προστασία
της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η
ESET θα παρουσιάσει ένα white paper σχετικά με τις επικείμενες
νομικές απαιτήσεις, που θα ισχύουν από τον Μάιο του 2018, με
αναλυτικές πληροφορίες για το πώς οι λύσεις ασφάλειας της ESET
ανταποκρίνονται πλήρως στις ρυθμίσεις του κανονισμού.
Από το επόμενο έτος, μία εταιρία οφείλει να συμμορφωθεί με τον
κανονισμό GDPR , εφόσον δραστηριοποιείται: «στην παροχή δωρεάν
ή επί πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν διαχείριση
προσωπικών δεδομένων σε άτομα εντός της ΕΕ, και στην
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ατόμων από όπου προκύπτουν
τα προσωπικά δεδομένα εντός της ΕΕ» αναφέρει η ESET στο white
paper, για τη δημιουργία της οποίας επιστρατεύτηκε η εμπειρία
και η κατάρτιση της νομικής εταιρίας Kemp Jones Solicitors
LLP. Αναφέρεται επίσης ότι «παρά την εισαγωγή ενός βελτιωμένου

νομικού πλαισίου, ο κανονισμός GDPR είναι ακόμα πιθανό να
επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλές επιχειρήσεις, απαιτώντας
σημαντικό χρόνο προσαρμογής».
«Ο κανονισμός GDPR δεν εστιάζει μόνο σε εταιρείες που εδρεύουν
στην ΕΕ. Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν κάθε επιχείρηση που
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ. Η ESET
προσφέρει λύσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην
εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισμού και ταυτόχρονα στην
προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ»,
συμπληρώνει ο Pavol Balaj, ESET Head of Business Development
in EMEA, που θα παρευρίσκεται στο Συνέδριο MWC.
Ο κανονισμός GDPR καθορίζει επίσης τα μέτρα που κρίνονται
κατάλληλα, δίνοντας έμφαση στην κρυπτογράφηση των δεδομένων.
Σε γενικές γραμμές, τα κύρια οφέλη της τεχνολογίας
κρυπτογράφησης είναι η δύναμή της – χάρη στους ισχυρούς
αλγόριθμους και των ολοένα και αυξανόμενων σε μέγεθος κλειδιών
(bits) – η ευρεία διαθεσιμότητά και το σχετικά χαμηλό κόστος
εφαρμογής, που την καθιστούν αποδεκτή ακόμη και από ορισμένες
εθνικές αρχές.
«Η τεχνολογία κρυπτογράφησης DESlock από την ESET, προσφέρει
περισσότερα από τα βασικά. Παρέχει στους εταιρικούς πελάτες
μια λύση εύκολη στην εγκατάσταση και στη χρήση ακόμα και για
χρήστες που δεν διαθέτουν τεχνική κατάρτιση, επιτρέποντας την
απομακρυσμένη διαχείριση των κλειδιών κρυπτογράφησης, των
ρυθμίσεων και των πολιτικών ασφαλείας. Επιπλέον, επιτρέπει
στους χρήστες να κρυπτογραφήσουν με ασφάλεια σκληρούς δίσκους,
αφαιρούμενα μέσα, αρχεία και e-mail», αναφέρεται στο white
paper της ESET.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό GDPR,
καθώς και το πώς η ESET φροντίζει να προετοιμάσει τις
επιχειρήσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις του, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τo σχετικό «White Paper»
και να επισκεφθούν την ειδική σελίδα της ESET σχετικά με την
κρυπτογράφηση.

