Η UNISOFT σας ενημερώνει ότι κυκλοφόρησαν και είναι άμεσα διαθέσιμες οι νέες εκδόσεις
3.2.2683 της εφαρμογής ATLANTIS E.R.P., 1.2.22.1 της εφαρμογής ATLANTIS Entry E.R.P. και
5.01p της εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. οι οποίες εναρμονίζονται με το νέο Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Οι διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection
Regulation – GDPR) τίθενται σε ισχύ ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ στις 25 Μαΐου 2018,
και η συμμόρφωση με αυτές αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους.
Το GDPR καθιστά τις επιχειρήσεις υπόλογες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς θα
φέρουν το βάρος της απόδειξης όσον αφορά το εάν, το πώς και το πόσο καλά προστάτευσαν τα
προσωπικά δεδομένα, ενώ παράλληλα, προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες και μεγάλα πρόστιμα σε
περίπτωση παραβίασης.
Οι εφαρμογές της UNISOFT, ενσωματώνουν σταδιακά νέες δυνατότητες και αυτοματισμούς αναφορικά
με το GDPR, όπως ενδεικτικά:
•
•
•
•
•
•
•

Σύστημα απόκρυψης, προστασίας και ανανέωσης των στοιχείων εισόδου στις εφαρμογές,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
Δυναμικό ορισμό όλων των στοιχείων ενός φυσικού προσώπου που χαρακτηρίζονται ως
προσωπικά ή ευαίσθητα
Απαγόρευση κάθε είδους επεξεργασίας (προβολή, εκτύπωση, τροποποίηση) ευαίσθητων και
προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του
συστήματος
Δικαίωμα στη λήθη. Διαγραφή ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι δυνατή, ψευδωνυμοποίηση
προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων φυσικών προσώπων
Δικαίωμα στη φορητότητα. Παραγωγή εκτύπωσης ή αρχείου σε οποιαδήποτε μορφή με το
σύνολο των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων φυσικού προσώπου
Καταγραφή σε ειδικό log file, κάθε χρήσης ή τροποποίησης των ευαίσθητων και προσωπικών
δεδομένων φυσικών προσώπων
Διαδικασία ψευδωνυμοποίησης backup, για την περίπτωση που πρέπει να αποσταλεί προς
έλεγχο εκτός της εταιρίας

Η συνεχής συμμόρφωση των εφαρμογών UNISOFT με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (GDPR), απαιτεί τακτικές ενημερώσεις με νέες εκδόσεις.
Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της UNISOFT ή με τα
τμήματα πωλήσεων της UNISOFT στα τηλέφωνα 212.6877000 & 2310.595600 και ανανεώστε
έγκαιρα τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης της εφαρμογής σας, ώστε να είναι πάντοτε
συγχρονισμένη με τις τελευταίες εκδόσεις που θα κυκλοφορούν από την UNISOFT.

