"רבות מדברים על  ,GDPRמעט מדברים על יישום"
לווי אנקור פתרונות המאפשרים תשתית טכנולוגית שמקדמת את יישום תקנות ה:GDPR-
) GDPR (General Data Protection Regulationהינה רגולציה אירופאית שהחלה להיאכף ב  25למאי .2018
מטרת ה  GDPR-היא להסדיר חוקים שמתיחסים לאיסוף ,שמירה והעברה של נתונים אישיים ,קובעת כללים אחידים
לשמירת פרטיות המשתמש ,ומאפשרת לכל תושב באיחוד האירופי לשלוט במידע הנשמר לגביו בחברות פרטיות
וציבוריות.
למרות שתקנות אלו רלוונטיות לתושבי האיחוד האירופי ,הן חלות על כל ארגון שמחזיק מידע על תושבים כאלו ,גם
אם אינו נמצא באיחוד ,לדוגמא – ישראל.
הקנסות הכספיים בעקבות אי ציות לתקנות אלו יכולות להיות גבוהות ביותר – עד  4%מהמחזור או  20מיליון דולר.
על כן ,כל ארגון שמחזיק מידע שכזה ,חייב להיערך ברמה הטכנולוגית על מנת לאפשר את יישום התקנות הללו כמה
שיותר מהר.
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מאגר מוצרי האבטחה והבקרה מבית  Questהמשתלבים בקלילות יתרה בתשתיות המחשוב הארגונים שלכם
ומספקים לכם ניטור ובקרה אודות המידע הארגוני והפרטי בין כותלי הActive Directory, Exchange, Office -
 365, Azure, SharePoint, SQL, OneDrive, VMware, Windows Serversובין פתרונות האחסון שלכם לרבות
שרתי קבצים מבוססי  Windowsומערכי אחסון מבית .NetApp
לפרטים נוספים:
/https://www.quest.com/solutions/gdpr-compliance
 – CommVaultהמובילה העולמית בפתרונות גיבוי ,ניהול ,התאוששות ,ארכוב וענן ארגוניים מאפשרת הצגה
של המידע הרגיש ,מידור של המידע ברמות הרשאות שונות למשתמשי המערכת ,הצפנת המידע והרצת
אנליטיקות שיאפשרו זיהוי של מידע אישי.
לפרטים נוספים:
https://www.commvault.com/solutions/by-topic/gdpr
 NetAppמאפשרת יישום התקנים באמצעות מגוון הטכנולוגיות של  NetAppכגון הצפנת המידע ,זמינות
והמשכיות המידע ,Access Control & Auditing ,הגנה מפני  Ransomwareבאמצעות  ,SnapShotsאוטומציה
של המידע וניהול המידע עפ"י מדיניות דינאמית.
לפרטים נוספים:
https://www.netapp.com/us/media/flyer-GDPR-overview.pdf
ל VMware-יש סוויטה מלאה של מוצרים שמאפשרים יישום תקנות ה ,GDPR-באמצעות הצפנה של המידע,
 ,Logging & Auditingמחיקה של הנתונים ,יצירת מדיניות אבטחה שמגבילה גישה מרשתות לא מוכרות,
יצירת מנגנון הרשאות מבוסס תפקידים ( ,)RBACהגבלת גישה למידע באפליקציות במובייל ,בקרה על המידע
ועוד.
לפרטים נוספים:
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutionoverview/vmwaregeneral-data-protection-regulation-and-it-management-vmware-perspective.pdf
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