Επηρεάζεται ο Οργανισμός σας από τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (GDPR); Εάν ο οργανισμός σας
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων εντός της ΕΕ,
διαβάστε παρακάτω...
Ο σύγχρονος ψηφιακός κόσμος παρέχει ευκολίες και χαρακτηρίζεται
από υπερσυνδεσιμότητα. Παράλληλα, όμως, αυξάνονται και οι κίνδυνοι
για τα προσωπικά δεδομένα, όπως η υποκλοπή ταυτότητας και η
κατάχρηση πληροφοριών.
Ως εκ τούτου, η ΕΕ θέσπισε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων, γνωστό ως GDPR, ο οποίος παρέχει στον πολίτη
προστασία προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων ιδιωτικού
απορρήτου, όπως είναι το δικαίωμα συναίνεσης και εναντίωσης,
το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και
φορητότητας, το δικαίωμα διαγραφής, και το δικαίωμα περιορισμού
της επεξεργασίας.
Όλοι οι οργανισμοί που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ατόμων
εντός της ΕΕ οφείλουν να συμμορφωθούν έως τις 25 Μαΐου 2018,
ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην ΕΕ. Οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας δεδομένων που δεν θα συμμορφωθούν με τον GDPR
υπόκεινται σε πρόστιμο ίσο με ποσοστό 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών σε παγκόσμια κλίμακα ή με 20
εκατομμύρια ευρώ – όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Το SAP Business One μπορεί να σας βοηθήσει.
Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το SAP Business One για τον προγραμματισμό επιχειρησιακών πόρων
(ERP) έχουν στη διάθεσή τους τα εφόδια για να ανταποκριθούν γρήγορα και εύκολα σε ορισμένες
απαιτήσεις του GDPR. Επιπλέον, το SAP Business One προσφέρει νέες βελτιώσεις, όπως εργαλεία
προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου, καθώς και βελτιωμένες
δυνατότητες για τη συμπλήρωση πεδίων σχετικών με την καταχώριση προσωπικών δεδομένων, αλλά
και εργαλεία με τα οποία εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων κάθε χρήστη και η δυνατότητα
επίτευξης της συμμόρφωσης του πελάτη με τα προβλεπόμενα για την προστασία προσωπικών δεδομένων
και δικαιωμάτων ιδιωτικού χαρακτήρα.
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Το SAP Business One εξασφαλίζει ενσωματωμένες διαδικασίες απόκτησης δεδομένων για την
εξ ορισμού προστασία των δεδομένων
Με το SAP Business One, διατηρείτε τη δυνατότητα να διαγράψετε πλήρως τα προσωπικά
δεδομένα των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων, εάν χρειαστεί
Μπορείτε, επίσης, εύκολα να μεταφέρετε δεδομένα από ένα σύστημα επεξεργασίας σε άλλο
Μπορείτε, ακόμη, να τηρείτε ιστορικό των εργασιών επεξεργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η διαφάνεια για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Εάν ήδη διαθέτετε το SAP Business One ή εάν σας ενδιαφέρει να βρείτε εύκολα και γρήγορα μια λύση
για τον προγραμματισμό επιχειρησιακών πόρων (ERP) προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση
με τον GDPR, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της SAP για να συζητήσετε σήμερα όλες τις
λεπτομέρειες. Εάν θέλετε να συνομιλήσετε με εκπρόσωπο μέσω της αρχικής σελίδας του SAP Business
One, πατήστε εδώ.
Όσο πιο σύντομα κινηθείτε, τόσο το καλύτερο. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να
έχουν συμμορφωθεί έως τις 25 Μαΐου 2018!

