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WYZWANIE

Ilość zasad dotyczących bezpiecznego zbierania, 
przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi w kontekście 
wdrożenia RODO powoduje, że w wielu firmach,  
w różnych kontekstach pojawia się konieczność wdrożenia 
rozwiązania pod kątem anonimizacji i retencji danych.

Pojawiają się często w związku z tym pytania:

Jak od strony IT zorganizować proces przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z wymaganiami RODO i zminimalizować związane z tym ryzyko?

Jak zautomatyzować proces zbierania informacji na temat danych osobowych  
i ich kryteriów przetwarzania we wszystkich firmowych systemach?

W jaki sposób respektować prawa właścicieli danych osobowych, w tym prawo 
do bycia zapomnianym, w kontekście mnogości systemów i różnorodności 
zebranych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych?  
Jak zapewnić rozliczalność takich operacji?

W jaki sposób ustalić reguły biznesowe dotyczące retencji danych w ramach 
czynności przetwarzania?
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ROZWIĄZANIE

                          - to system do zarządzania danymi osobowymi, 
gotowe rozwiązanie zachowujące się jak w pełni dedykowany, 
wewnętrzny system, którym można objąć wszystkie systemy 
dziedzinowe w firmie przechowujące i przetwarzające dane 
osobowe.
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JAK TO DZIAŁA?
PRZYKŁADOWY PROCES RETENCJI DANYCH.

Wygasa umowa 
przetwarzania

Stan początkowy

Rozpoczęcie procesu 
anonimizacji

Stan wyjściowy

Anonim izacja

Propozycja
retencji

Zgoda
systemu

Klient

Oblivi o

SYSTEM A

Klient

SYSTEM B

Biznes

Klient
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SYSTEM A

Klient

SYSTEM B

Klient Umowa
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SYSTEM A

Klient

SYSTEM B

Oblivio - system do retencji i anonimizacji 
danych

Dwa osobne systemy biznesowe, 
zawierające dane osobowe Klienta  
(mogą być różne w różnych systemach):

System A - system sprzedażowy
System B - system marketingowy

W systemie A wygasa podstawa  
przetwarzania danych osobowych.  
Oblivio na podstawie skonfigurowanych 
reguł retencji wykrywa, że zniknęła  
podstawa prawna do przetwarzania danych 
w systemie A i systemie B.

Po upłynięciu okresu retencji,  
rozpoczynany jest proces anonimizacji.  
Opiekun systemu jest proszona  
o akceptację retencji (ten krok może  
być pominięty i jest w pełni
konfigurowalny), jeśli wyrazi na to zgodę, 
Oblivio generuje fikcyjną osobę i dokonuje 
anonimizacji w Systemach A i B.

Dane Klienta zostały zanonimizowany 
w Systemie A i B.

Zanonimizowane 
dane  

Klienta

SYSTEM A

Zanonimizowane  
dane  

Klienta

SYSTEM B
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PROCES WDROŻENIA

Identyfikacja danych osobowych 
w systemach

Analiza danych

Reguły retencji

• Na tym etapie identyfikujemy 
występowanie danych osobowych  
w systemach klienta.

• Określamy na jakiej podstawie 
prawnej zestawy danych osobowych 
są przetwarzane

• Proces może zostać wsparty 
przez narzędzie Detecto, które 
automatycznie wykryw dane 
osobowe oraz inne dane wrażliwe

• Na podstawie wskazanych danych 
określane są lokacje danych i sposób 
anonimizacji.

• Brane są pod uwagę relacje pomiędzy 
systemami tak, aby anonimizacja 
zachowała spójność danych  
we wszystkich systemach

• Określane są reguły retencji  
dla systemów.

• Konfigurowane są odpowiedzi  
na pytania: Na jakiej podstawie dany 
system przetwarza dane?  
Jaki jest okres retencji?  
Która osoba biznesowa jest 
odpowiedzialna za dane osobowe 
 w systemie?

• Reguły są elastyczne i pozwalają 
odzwierciedlić prawdziwe procesy 
retencji występujące w organizacji

01

02

Rozliczalność operacji

Gwarancja prawidłowego 
działania systemu

System rejestruje wszelkie wykonane 
operacje przez użytkowników 
oraz automaty, zapewniając pełną 
rozliczalność takiej operacji.

• Oferujemy pełne wsparcie na etapie 
wdrożenia i konfiguracji systemu.

• Organizujemy szkolenia dla osób 
zaangażowanych w projekt.

• Przekazujemy dobre praktyki,  
wspieramy w przeprowadzeniu  
testów funkcjonalnych.

• Udzielamy także konsultacji  
po wdrożeniu.
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KORZYŚCI

Zabezpieczenie interesów firmy przez 
redukcję ryzyka związanego z regulacjami  
i sankcjami wynikającymi z RODO.

Centralna realizacja prawa do zapomnienia 
i zarządzania retencją danych.

Pełne wsparcie wdrożeniowe od szkoleń, 
przez dobre praktyki związane 
z użytkowaniem aplikacji po support  
i polecenie sprawdzonych partnerów  
do współpracy, np. w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych.

Raporty, na podstawie których można 
na bieżąco śledzić statystyki związane  
z retencją danych i działaniem wszystkich 
systemów.

Automatyzacja procesów usuwania  
i anonimizacji danych osobowych.

W każdej chwili możesz zdefiniować, 
kto może wyrazić zgodę na usunięcie danych 
osobowych i w jakiej kolejności.

Dzięki pełnemu zapisowi historii operacji 
Oblivio pozwala na powtórną anonimizację 
danych osobowych, które zostały przywrócone 
wraz z kopią zapasową.
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DLA KOGO JEST TO ROZWIĄZANIE?

DLA KAŻDEJ FIRMY, KTÓRA: ORAZ TAKIEJ, KTÓRA:

Ma przynajmniej 1 system, w którym 
przechowuje i przetwarza dane osobowe.

Jest świadoma aktualnych wyzwań 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, ale nie ma jeszcze 
wypracowanego rozwiązania.Korzysta z wielu różnych podstaw 

prawnych do przetwarzania danych 
osobowych.
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Jesteśmy software housem od 18 lat 
działającym na polskim rynku, zaufanym 
partnerem IT dla wielu wiodących podmiotów 
z sektorów administracji publicznej, 
ubezpieczeń, usług finansowych oraz 
bankowości. Posiadamy Certykat 
ISO 9001- 2008 [Grupa BSI]

O NAS

Jakość usług na światowym poziomie 
potwierdzona pwrzez wieloletnią 
współpracę i długofalowe projekty 
realizowane 
dla naszych klientów

Profesjonalizm i innowacyjne podejście 
m.in. do zarządzania i metodologii pracy

Kultura organizacyjna oparta o ludzi, 
zaufanie, wolność i odpowiedzialność

CO NAS WYRÓŻNIA
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Spotkamy się, przeanalizujemy potrzeby, 
oszacujemy budżet i zaproponujemy najlepsze 
rozwiązanie.

azorawski@wizards.io

https://wizards.io

+ 48 663 855 513

POZNAJ NAS BLIŻEJ


