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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EU GDPR)

Υιοθέτηση του νέου κανονισμού.
Οι επιχειρήσεις έχουν 2 χρόνια 
στη διάθεσή τους για να συμμορφωθούν

Πλήρης εφαρμογή και αυστηρή 
επιβολή του GDPR της Ε.Ε.2016

$ €

2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GDPR?

Πότε θα εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές;

Πρόκειται για τον νέο 
κανονισμό που έχει σκοπό 
να ενισχύσει τα 
δικαιώματα προστασίας 
δεδομένων για άτομα που 
βρίσκονται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικαθιστά την οδηγία του 
1995 και στοχεύει στη 
μελλοντική προστασία των 
δεδομένων στην ΕΕ, 
ενοποιώντας επίσης 
διάφορες εθνικές 
νομοθεσίες.

Το GDPR ισχύει 
επίσης και για εκτός 
Ε.Ε. οργανισμούς, οι 
οποίοι 
επεξεργάζονται 
δεδομένα κατοίκων 
της Ε.Ε.

Από το 2018 και μετά οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υψηλής τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 4% του ετήσιου τζίρου 
τους ή €20 εκατ. (όποιο είναι μεγαλύτερο) και πρέπει να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές επιθεώρησής τους

Μελέτες

€3.7m 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

23%
Το μέσο κόστος μιας παραβίασης 
δεδομένων αυξήθηκε κατά 23% 
από το 2013

Τα υψηλότερα κόστη προκύπτουν στους τομείς

Το μέσο κόστος μιας παραβίασης 
δεδομένων για μεγάλους 
οργανισμού στην Ε.Ε.
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Βήματα για τη
συμμόρφωση με το GDPR

Ενημέρωση Αξιολόγηση ΤεχνολογίαΠολιτική Εκπαίδευση

Κατανοήστε τον νέο κανονισμό 
και τη σημασία του

Κατανοήστε ποιός χρησιμοποιεί 
και έχει πρόσβαση στα δεδομένα

Σκεφτείτε την επιλογή 
κρυπτογράφησης hardware και 

διαχείρισης του USB

Προσδιορίστε τη στρατηγική σας 
για τα δεδομένα εν κινήσει

Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας 
είναι ενήμερο για το GDPR, καθώς 
και για τις πολιτικές προστασίας 

δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές



ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ USB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι υπάλληλοι που μεταφέρουν 
δεδομένα εκτός γραφείου 
ενισχύουν τον κίνδυνο 
παραβίασης των δεδομένων.

Έτσι, η εταιρεία μπορεί να λάβει 
σημαντικά πρόστιμα, να επιβαρυνθεί 
με κόστη αποζημίωσης ή να υποστεί 
ενδεχόμενη δυσφήμιση της εικόνας της.

Να θυμάστε ότι αυτό μπορεί να 
ισχύει για δεδομένα που δεν πρέπει 
απλώς να προστατέψετε, αλλά 
θέλετε να προστατέψετε.

Η κρυπτογράφηση είναι η καλύτερη λύση για να είστε ασφαλείς. 
Τα κρυπτογραφημένα προϊόντα της Kingston ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της μεταφοράς δεδομένων 
σε μονάδες USB και διασφαλίζουν ότι τα κρίσιμα και ευαίσθητα δεδομένα σας προστατεύονται. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Chip 
κρυπτογράφησης

Το γνωρίζατε; Αν χαθεί ή κλαπεί ένα USB και τα δεδομένα του είναι κρυπτογραφημένα, τότε αυτό αποτελεί

όχι παραβίαση δεδομένων και μπορεί να μην πρέπει να αναφερθεί.

Λάβετε ένα μικρό, αλλά σημαντικό κέρδος από τη λίστα όσων πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε με το 
GDPR, επενδύοντας στην κρυπτογράφηση hardware 256-bit AES

www.kingston.com/encrypted 
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Με δυνατότητα προσαρμογής
Προσαρμόστε όπως θέλετε τα Flash USB, όπως με διπλό κωδικό 

πρόσβασης, σειριακή αρίθμηση, τοποτέτηση λογοτύπου, αριθμό απόπειρων 
καταχώρισης κωδικού πρόσβασης, ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης και 

προσαρμοσμένο αναγνωριστικό προϊόντος, ώστε να πληρούνται οι 
εσωτερικές εταιρικές απαιτήσεις του IT.

Διατίθεται και έκδοση με προστασία από ιούς
Αυτό το μοντέλο διαθέτει προστασία από ιούς που εφαρμόζεται εύκολα και φέρει 
την υπογραφή της ESET. ενώ προστατεύει το περιεχόμενο της μονάδας από ιούς, 

spyware, Trojan, worm, rootkit, διαφημιστικό λογισμικό και άλλες απειλές που 
προέρχονται από το διαδίκτυο. Ο μηχανισμός προστασίας από ιούς ESET NOD32® 

παρέχει άμεσες ειδοποιήσεις. Αυτή η προστασία από τους ιούς δεν απαιτεί 
εγκατάσταση και συνοδεύεται από προενεργοποιημένη άδεια χρήσης πέντε ετών.
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DataTraveler 
2000

Κρυπτογραφημένα 
Flash USB 

DataTraveler 
Vault Privacy

IronKey 
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IronKey 
S1000

(Safeconsole από τη DataLocker) (EMS από τη DataLocker) (EMS από τη DataLocker)

Flash USB Kingston και IronKey

Ασφάλεια

Πιστοποίηση

Διατίθεται με πρόγραμμα 
κεντρικής διαχείρισης

Διατίθεται με 
πρόγραμμα Anti Virus
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