
P
rzez ostat nie 15–20 lat na -
stą pił nie sa mo wi ty roz wój
w dzie dzi nie tech no lo gii

i cy fry za cji. Co wię cej, po stęp
ten jest co raz szyb szy. 

Je śli zwró ci my uwa gę, że obec -
ne prze pi sy w za kre sie ochro ny da -
nych oso bo wych dzia ła ją od 1995
r., to ni ko go nie zdzi wi, że mo gą
one być już nie co prze sta rza łe
i nie do sto so wa ne do obec nie pa -
nu ją cych re aliów. Za ło że niem no -
we go roz po rzą dze nia jest więc nie
tyl ko do sto so wa nie prze pi sów
do współ cze snych wa run ków, ale
rów nież uela stycz nie nie ich w ta ki
spo sób, aby by ły sku tecz ne przez

ko lej ne de ka dy. Stąd też brak
w roz po rzą dze niu kon kret nych
wy tycz nych, a je dy nie wska za nie
praw, obo wiąz ków i wy mo gów.
W ja ki spo sób zo sta ną speł nio ne,
za le ży już tyl ko od nas.

Wy wią za nie się z tych obo -
wiąz ków mo że być trud ne,
zwłasz cza kie dy o wszyst ko
chce my za dbać sa mi. Do brym
roz wią za niem w ta kiej sy tu acji
mo że więc oka zać się wspar cie
sys te mu in for ma tycz ne go, przy -
sto so wa ne go do re ali za cji wy -
tycz nych RODO za bro ke ra. 
Ta kim sys te mem jest rów nież
VSoft In su ran ce Bro ker.

Sys tem dzia ła w tzw. chmu -
rze, dzię ki cze mu za pew nio ne
jest bez pie czeń stwo prze cho wy -
wa nych da nych oraz od po wied -
nie ich szy fro wa nie. Dzie je się
tak dla te go, że ową chmu rą jest
pro fe sjo nal ne da ta cen ter, znaj -
du ją ce się na te re nie Pol ski. Da -
ne tam prze cho wy wa ne są szy -
fro wa ne oraz re gu lar nie two rzo -
ne są ich ko pie za pa so we. Dzię ki
te mu ma my pew ność, że nie zo -
sta ną utra co ne czy za gu bio ne.

Po nad to, VSoft In su ran ce Bro -
ker jest do sto so wy wa ny do po zo -
sta łych wy mo gów RODO. Mo wa
tu taj o moż li wo ści re je stro wa nia

zgód na prze twa rza nie da nych
wraz z mo ni to ro wa niem ter mi -
nów ich wy ga śnię cia tak, aby śmy
nie za po mnie li ich od no wić. Na -
wet je śli ta ka sy tu acja bę dzie mia -
ła miej sce, sys tem au to ma tycz nie
za no ni mi zu je od po wied nie da ne,
za pew nia jąc ich ochro nę w okre -
sie ocze ki wa nia na no wą zgo dę.

Co wię cej, sys tem za re je stru je
peł ną hi sto rię zmian wpro wa dza -
nych w za kre sie da nych oso bo -
wych. Dzię ki te mu za wsze 
bę dzie my mo gli spraw dzić, kto da -
ne in for ma cje wpro wa dził oraz kie -
dy i przez ko go zo sta ły zmie nio ne.
To do dat ko wo zwięk sza bez pie -

czeń stwo i kon tro lę nad prze -
twa rza ny mi da ny mi. Co wię cej, 
w ra zie ko niecz no ści sys tem wy ge -
ne ru je od po wied ni ra port, w któ -
rym są da ne klien ta wraz z kar tą
za wie ra ją cą je go pra wa i zgo dy.

Wi dać więc, że nie ta ki dia beł
strasz ny... Są bo wiem roz wią za -
nia, któ re po zwo lą bro ke rom oraz
ich klien tom czuć się bez piecz nie
i spać spo koj nie, na wet w cie niu
unij nych roz po rzą dzeń. 

Kon rad Ja ku bow ski
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Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest tuż za progiem i niedługo na stałe

rozgości się w naszych firmach. Przepisy unijne często kojarzą się z bardzo szczegółowymi regulacjami,

które określają np., jaki powinien być rozstaw szczebli w drabinie czy jak powinny być użytkowane

kalosze.Tym razem jest jednak inaczej.
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