SELKEA

USŁUGI USUWANIA
elektronicznych
DANYCH MEDYCZNYCH
IT PARTNER GABINETÓW I KLINIK

DANE MEDYCZNE
Współczesne kliniki, przychodnie czy gabinety lekarskie gromadzą znaczne
ilości
danych
medycznych.
Popularną
dotychczas
dokumentację
papierową już wkrótce całkowicie zastąpi dokumentacja elektroniczna.
Obowiązkowe będą również: e-recepta /od 2020 r./ i e-skierowanie /od
2021 r./.
Kluczowe dla bezpieczeństwa elektronicznych danych medycznych będzie
więc
nie
tylko
ich
bezpieczne
przechowywanie
ale
również
właściwe usuwanie. Zwłaszcza z powszechnie stosowanych przez personel
medyczny: komputerów, laptopów czy smartfonów.
Zdecydowanie nie wystarczy wciśnięcie klawisza DELETE lub dodanie
pliku do wirtualnego kosza! To jedynie “informacja” dla systemu
operacyjnego o zwolnieniu miejsca na nośniku. Dane jednak nadal
zapisane są na dysku i łatwo można je odczytać.
Kiedy nośnik trafi w niepowołane ręce placówka medyczna naraża się nie
tylko na wyciek informacji i utratę zaufania Pacjentów ale również, na
poważne konsekwencje prawne i finansowe.
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RODO
USUWANIE DANYCH
ELEKTRONICZNYCH
Przepisy RODO
usunięte kiedy:

dotyczące

danych

wrażliwych

wymagają

by

zostały

firma/instytucja zdecyduje się wymienić, wycofać lub przekazać
innym użytkownikom (osoba lub inna firma, organizacja, spółka
zależna) posiadane nośniki lub sprzęt: komputer, laptop telefon itp.
firma/instytucja
przekazuje
elektroniczne
nośniki
danych
do
zewnętrznej firmy świadczącej usługi IT, serwisu, wyceny czy audytu.
w związku z żądaniem usunięcia: wymóg RODO
“prawa do bycia zapomnianym". Administrator
niezwłocznie i możliwie skutecznie usunąć dane.
upłynie ustalony czas ich przetwarzania
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wynikający tzw.
ma obowiązek:

SELKEA USŁUGI
USUWANIE DANYCH / programowe/
Oferujemy usługę usuwania danych wrażliwych z nośników elektronicznych.
Dane
są
nadpisywane
poprzez
specjalistyczne
oprogramowanie
co
uniemożliwia całkowicie ich odczytanie. Zakres i skuteczność procesu
potwierdza specjalistyczny raport.
usługa dotyczy:
dysków SSD / HDD oraz Server / PC / Laptop / Mobile / Tablet.
metoda zgodna z wymogami:
ISO 27001, PCI DSS, HIPAA i SOX oraz art. 17 rozporządzenia UE w sprawie
PKBR
ważne: nie wpływa na stan techniczny urządzenia, jest nadal sprawne,
może trafić do użytkowników spoza firmy bez ryzyka wycieku informacji.

DORADZTWO / SZKOLENIA
Pomagamy firmom wybrać optymalny sposób usunięcia danych wrażliwych z
nośników elektronicznych. Wspieramy tworzenie wewnętrznych procedur w
tym zakresie.
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SELKEA USŁUGI
SKUP

AUDYT / WYCENA
Oferujemy kompleksowe wsparcie wymiany sprzętu komputerowego w firmie:
audyt techniczny
wycenę realnej wartości
skup lub pośrednictwo w ponownej sprzedaży

WYPOŻYCZALNIA
Wypożyczamy

sprzęt

komputerowy

dla

firm.

Dedykowane

parametry

techniczne, szeroki wybór urządzeń i stałe wsparcie naszych doradców.
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