
Tlačová správa CISPE: Chráňte svoje dáta každý deň!

Poskytovatelia služieb cloudovej infraštruktúry vyjadrujú plnú podporu GDPR   

Brusel,  30/01/2018 - CISPE,  združenie  európskych  poskytovateľov  cloudových  služieb,  prejavilo  24.
januára  2018  v  Bruseli  plnú  podporu  všeobecnej  ochrane  dát  a  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation) v rámci Európskej Únie. Stalo sa tak príznačne niekoľko dní pred Dňom ochrany dát 2018 a
iba 16 dní pred tým, než GDPR vstúpi do platnosti.

„Vieme,  že  ochrana dát  a  GDPR sú  veľmi  dôležité  pre našich  zákazníkov  a  koncových používateľov,“
povedal Alban Schmutz, predseda CISPE a viceprezident Strategic Development & Public Affairs, OVH.
„Spoločnosti poskytujúce cloudovú infraštruktúru hrajú hlavnú rolu v reťazci ochrany dát. Pretože tieto
spoločnosti zaisťujú kľúčové služby, je  nutné, aby všetky zúčastnené strany mali  kompletnú dôveru v
spôsobe zberu, ukladania, spracovania a zdieľania dát. To je hlavným dôvodom, prečo CISPE hrá aktívnu
rolu v utváraní podoby procesu zavedenia GDPR.“

„Združenie CISPE sa každoročne teší na ďalší úspešný Deň ochrany dát. Radi by sme všetkým popriali
úspešný nadchádzajúci rok v oblasti ochrany dát. Z našej strany záväzok úzko spolupracovať s našimi
členmi a ďalšími zúčastnenými stranami plníme. CISPE poskytlo svoj etický kódex napríklad k posúdeniu
európskym  regulátorom  ochrany  dát  (článok  29,  Working  party),  zasadzuje  sa  o  zákaz  opätovného
používania  používateľských údajov poskytovateľmi,  presadzuje  celkovú transparentnosť  lokácie  dát  a
poskytuje  možnosť  ukladať  a  spravovať  dáta  výhradne  v  priestore  EU/Európskeho  hospodárskeho
priestoru. Chceme, aby každý deň bol dňom ochrany dát.“

„Poskytovatelia  cloudových  služieb  musia  spolupracovať  so  spoločnosťami  a  verejným sektorom  pre
dosiahnutie úrovne zabezpečenia dát,  ktorá je očakávaná európskymi občanmi,“ hovorí  Eva Maydell,
európska poslankyňa za Bulharsko. „Prístup CISPE je skvelým príkladom toho, ako je možné túto úroveň
dosiahnuť.“

„Plne  podporujeme  akúkoľvek  snahu  o  harmonizáciu  a  správnu  implementáciu  GDPR.  Vítame preto
odhodlanie a záväzok úplne dodržať proces GDPR, ako je tomu v prípade etického kódexu CISPE,“  hovorí
Michal Boni, člen Európskeho parlamentu za Poľsko.

V rámci spoločnej regulácie, CISPE úzko spolupracuje s ďalšími stranami, ktoré poskytujú spätnú väzbu a
zdieľajú svoje skúsenosti. Napríklad, s Európskou komisiou a jej úradom na ochranu dát. V roku 2016
vydalo CISPE v Európskom parlamente prvú časť etického kódexu zameraného na prijatie GDPR. Dnes je v
kódexe zahrnutých viac ako 50 služieb, ktoré sú využívané miliónmi spoločností v rámci EU.

V rámci  oslavy Dňa ochrany dát  usporadúva CISPE neformálne stretnutie komunity ochrancov dát  v
pondelok 29. januára od 19:00 v reštaurácii Etiquette v Bruseli.

O CISPE
CISPE je združenie poskytovateľov služieb cloudovej infraštruktúry pôsobiacich v Európe. Združenie je
otvorené  všetkým  spoločnostiam,  ktoré  môžu  dokázať,  že  aspoň  jedna  z  ich  služieb  cloudovej
infraštruktúry spĺňa podmienky CISPE Etického kódexu ochrany dát.
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Aruba Group 

Spoločnosť bola založená roku 1994 a v Taliansku je jednotkou na trhu v poskytovaní služieb datacentra,
webhostingov,  elektronickej  pošty,  certifikovaných  e-mailových  služieb  a  registrácie  domén.  Pôsobí
v štyroch rôznych oblastiach: datacentrá, cloud, hosting a domény, e-zabezpečenie a certifikované služby.
Spoločnosť  Aruba  pôsobí  na  kľúčových  európskych  trhoch  vrátane  Francúzska,  Veľkej  Británie
a Nemecka, je lídrom na trhu v Českej republike a na Slovensku a silnú pozíciu si drží taktiež v Poľsku
a Maďarsku. Aruba má obrovské množstvo skúseností v správe datacentier s európskou sieťou o kapacite
hostingu približne 25 000 rackov. Spoločnosť spravuje viac ako 2 milióny domén, 7 miliónov e-mailových
účtov, 100 tisíc fyzických a virtuálnych serverov a v súčte má takmer 5 miliónov zákazníkov. Aruba ponúka
hostingové  služby,  verejné  a súkromné  cloudové  služby,  housing,  kolokačné  služby,  prenájom
dedikovaných serverov, digitálne podpisy, digitalizáciu dát, e-invoicing, certifikovaný email, SSL certifikáty
a elektronické  čipové  karty.  Od  roku  2014  je  Aruba  oficiálnym  centrálnym  registrátorom  prestížnej
domény „.cloud“.  www.aruba.it, www.arubacloud.com 

Kontakt pre médiá:
Na všetky otázky týkajúce sa CISPE alebo členov tohto združenia rád odpovie:
Francisco Mingorance, generálny tajomník, fm@europa-insights.com, tel. 02/513 55 09
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