Beveiliging

GDPR

Klaar voor de nieuwe
regelgeving rond
persoonlijke data?
De integriteit van uw bedrijf is van cruciaal
belang. De nieuwe Europese regelgeving
rond privacy (GDPR) schrijft een nog
striktere bescherming voor van persoonlijke
data en dit vanaf 25 mei 2018.

www.proximus.be/gdpr

Tijd dus om de beveiliging van uw
persoonsgegevens onder de loep te nemen.
Wij sporen samen met u de kwetsbare
plekken op en reiken u securityoplossingen aan voor een optimale
bescherming. Zo bent u ook morgen mee.

GDPR: nieuwe regelgeving
rond persoonlijke data
Nieuwe tijden, nieuwe wetten
Nu de digitale transformatie in volle gang
is, zijn er ook kapers op de kust. Criminelen
die het gemunt hebben op uw bedrijfs- en
klantengegevens. Om er geld mee te verdienen
of om uw onderneming schade toe te brengen.

Beveiliging is dus een noodzakelijk
aandachtspunt. De GDPR-regelgeving zet de
puntjes op de i. Security moet voortaan deel
uitmaken van uw business- en ICT-strategie en
grondig ingevoerd én gecontroleerd worden.

Wat vraagt de nieuwe GDPR-wet nu precies van u?
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Verwerkt u als bedrijf
persoonlijke data dan
moet u uw digitale
gegevens beschermen
en eventueel een
data protection officer
aanstellen.

Datalekken moeten
binnen 72 uur gemeld
worden aan de
toezichthoudende
autoriteit én de betrokken
personen.
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Dataverwerkers
kunnen rechtstreeks
verantwoordelijk
gesteld worden voor de
veiligheid van persoonlijke
gegevens. Het is dus
nodig uw medewerkers
te sensibiliseren, zij zijn
mee verantwoordelijk
voor de bescherming van
persoonsgegevens.

Er moet correct
gereageerd worden op elk
lek. U moet ook kunnen
aantonen dat u een
aangepaste beveiliging
voorzien hebt voor uw
klantengegevens.

U moet de nodige
data protection impact
assessments verplicht
uitvoeren bij projecten
met hoge privacyrisico’s.

Transparantie over
het opslaan van
persoonsgegevens is
vereist. U moet de nodige
visibiliteit en controle
geven aan klanten en
medewerkers over de info
die u over hen bewaart.

Hoe kunnen wij u helpen?

• GDPR preparation services
Wij evalueren de huidige staat van uw
conformiteit met de nieuwe regelgeving en
geven advies voor eventuele aanpassingen.

• GDPR action plan
We stellen een plan van aanpak voor, zowel
op technologisch als op organisatorisch vlak.

• Beveiligingsoplossingen voor
endpoints en servers
We beschermen uw pc’s, laptops en servers
om te voorkomen dat uw bestanden met
gevoelige gegevens gestolen worden.

• Databeveiliging
We gebruiken e-mail en webproxy om
cyberaanvallen met bijlagen en hyperlinks
onschadelijk te maken.

• Netwerkbeveiliging
We controleren uw inkomende en uitgaande
netwerkverkeer met Next-Generation
Firewalls en IPS.

• Managed security services
We beheren en configureren uw
beveiligingsinstellingen op basis van de beste
beveiligingspraktijken en de meest recente
dreigingsinformatie. U kriigt alle informatie om
adequaat te reageren bij een datalek.

• Back-up/disaster recovery
Met Proximus Disaster Recovery-as-a-Service
(DraaS) kopieert u al uw bedrijfskritische
informatie naar de cloud. Zo blijven uw
persoonsgegevens altijd beschikbaar.

• Ervaren cyber security incident
response team
Bij gegevensinbreuken begeleiden we u van a
tot z om op een correcte manier te reageren
en de forensische analyse te beheren. We
managen uw veiligheidsdiensten op afstand
en volledig conform de nieuwe wetgeving.

• Data protection officer
We bieden u een data protection officer van
Proximus zodat u niet zelf op zoek moet en
iemand vast moet aannemen. Afhankelijk van
uw behoeften werkt de data protection officer
een aantal uur per dag of per week.

Klaar voor de nieuwe GDPR-regelgeving?
Hoe veilig zijn uw
persoonlijke data?
Staat uw onderneming sterk
genoeg voor de nieuwe
regelgeving?

Met de Proximus GDPR
preparation services weet
u precies hoe kwetsbaar uw
onderneming is en wat u
precies moet aanpakken.

Laat de veiligheid van uw
persoonlijke data vandaag
nog checken en ontdek
de eventuele kwetsbare
plekken. Samen kunnen we ze
verhelpen!

www.proximus.be/gdpr

| 3

Beveiliging

GDPR

7x
Het aantal
cyberincidenten ligt
vandaag meer dan
7 keer hoger dan in
2015.

1.119
Is het aantal
veiligheidsincidenten
dat het Belgische
Federale Cyber
Emergency Team
binnen kreeg in 2015.

90%
Van alle organisaties
heeft te maken met
securityproblemen.
Zowel grote als kleine
ondernemingen.

Bron: CERT.be, het Belgische Federale Cyber Emergency Team

Waarom Proximus?
•

Wij spelen lokaal en kennen de securityimpact op uw bedrijf.

•

We beschikken over een groot netwerk van
meer dan 300 security-experts.

•

Ons Security Operations Center staat dag en
nacht voor u klaar.

•

Jaarlijks investeren we zo’n 15 miljoen euro
in cybersecurity.

•

Met meer dan 10 jaar ervaring in managed
security services beschermen wij uw
gegevens.

•

Partnerschap met CERT, NATO en Febelfin.

•

We loodsen u door het hele
beveiligingsproces met inzichten én
oplossingen.

Contacteer ons vandaag nog voor uw security-oplossingen. Zo bent u ook morgen mee.

Meer info
Contacteer uw gebruikelijke Proximus-contactpersoon,
mail ons: ictchannels@proximus.com of
surf naar www.proximus.be/gdpr
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