Tisková zpráva CISPE: Chraňte svá data každý den!
Poskytovatelé služeb cloudové infrastruktury vyjadřují plnou podporu GDPR
Brusel, 30/01/2018 - CISPE, sdružení evropských poskytovatelů cloudových služeb, projevilo 24. ledna
2018 v Bruselu plnou podporu obecné ochraně dat a GDPR (General Data Protection Regulation) v rámci
Evropské unie. Stalo se tomu tak příznačně několik dní před Dnem ochrany dat 2018 a pouze 16 týdnů
předtím než GDPR vstoupí v platnost.
„Víme, že ochrana dat a GDPR jsou velice důležité pro naše zákazníky a koncové uživatele,“ řekl Alban
Schmutz, předseda CISPE a viceprezident Strategic Development & Public Affairs, OVH. „Společnosti
poskytující cloudovou infrastrukturu hrají hlavní roli v řetězci ochrany dat. Jelikož tyto společnosti zajišťují
klíčové služby, je nutné, aby všechny zúčastněné strany měly kompletní důvěru ve způsob sběru, ukládání,
zpracování a sdílení dat. To je hlavním důvodem, proč CISPE hraje aktivní roli v utváření podoby procesu
zavedení GDPR.“
„Sdružení CISPE se každoročně těší na další úspěšný Den ochrany dat. Rádi bychom všem popřáli úspěšný
nadcházející rok v oblasti ochrany dat. Z naší strany závazek úzce spolupracovat s našimi členy a dalšími
zúčastněnými stranami plníme. CISPE poskytlo svůj etický kodex například k posouzení evropským
regulátorům ochrany dat (článek 29, Working party), zasazuje se o zákaz opětovného používání
uživatelských údajů poskytovateli, prosazuje naprostou transparentnost lokace dat a poskytuje možnost
ukládat a spravovat data výhradně v prostoru EU/Evropského hospodářského prostoru. Chceme, aby
každý den byl Dnem ochrany dat.“
„Poskytovatelé cloudových služeb musejí spolupracovat se společnostmi a veřejným sektorem pro dosažení
úrovně zabezpečení dat, která je očekávána evropskými občany,“ říká Eva Maydell, evropská poslankyně
za Bulharsko. „Přístup CISPE je skvělým příkladem toho, jak lze této úrovně dosáhnout.“
„Plně podporujeme jakoukoliv snahu o harmonizaci a správnou implementaci GDPR. Vítáme proto
odhodlání a závazek plně dodržet proces GDPR, jako je tomu v případě etického kodexu CISPE,“ říká Michal
Boni, člen Evropského parlamentu za Polsko.
V rámci společné regulace spolupracuje CISPE úzce s dalšími stranami, které poskytují zpětnou vazbu a
sdílejí své zkušenosti. Například s Evropskou komisí a jejím úřadem pro ochranu dat. V roce 2016 vydalo
CISPE v Evropském parlamentu první část etického kodexu zaměřeného na přijetí GDPR. Dnes je v kodexu
zahrnuto více než 50 služeb, které jsou využívány miliony společností v rámci EU.
V rámci oslavy Dne ochrany dat pořádá CISPE neformální setkání komunity ochránců dat v pondělí 29.
ledna od 19:00 v restauraci Etiquette v Bruselu.
O CISPE
CISPE je sdružení poskytovatelů služeb cloudové infrastruktury působících v Evropě. Sdružení je otevřené
všem společnostem, které mohou doložit, že alespoň jedna z jejich služeb cloudové infrastruktury splňuje
podmínky CISPE etického kodexu ochrany dat.
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Aruba Group
Společnost byla založena roku 1994 a v Itálii je jedničkou na trhu v poskytování služeb datacentra,
webhostingu, elektronické pošty, certifikovaných e-mailových služeb a registrace domén. Působí ve
čtyřech různých oblastech: datacentra, cloud, hosting a domény, e-zabezpečení a certifikované služby.
Společnosti Aruba působí na klíčových evropských trzích včetně Francie, Velké Británie a Německa, je
lídrem na trhu v České republice a na Slovensku a silnou pozici drží také v Polsku a Maďarsku. Aruba má
obrovské množství zkušeností ve správě datacenter s evropskou sítí o kapacitě hostingu přibližně 25 000
racků. Společnost spravuje více než 2 miliony domén, 7 milionů e-mailových účtů, 100 tisíc fyzických a
virtuálních serverů a v součtu má téměř 5 milionů zákazníků. Aruba nabízí hostingové služby, veřejné a
soukromé cloudové služby, housing, kolokační služby, pronájem dedikovaných serverů, digitální podpisy,
digitalizaci dat, e-invoicing, certifikovaný email, SSL certifikáty a elektronické čipové karty. Od roku 2014
je Aruba oficiálním centrálním registrátorem prestižní domény „.cloud“. Pro více informací navštivte:
www.aruba.it, www.arubacloud.com
Kontakt pro média:
Veškeré dotazy týkající se CISPE nebo členů tohoto sdružení zodpoví:
Francisco Mingorance, generální tajemník, fm@europa-insights.com, tel. 02/513 55 09
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