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Az Aruba és az Európai Felhő Infrastruktúra Szolgáltatók nyilatkoznak a 

CISPE adatvédelmi Magatartási Kódex elfogadásáról 
 

Minden Aruba felhő szolgáltatás, így a Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup és a Cloud Object Storage 

is megfelel a Kódexnek, ezzel garantálva a hitelesített védelmet és átláthatóságot ügyfelei számára. 

 

 
 
Arezzo, 2017 február 14 – Az Aruba S.p.A. (www.aruba.it), a webtárhely, email, tanúsított email (PEC) 
és domain regisztrációs szolgáltatások terén vezető szolgáltató, valamint a CISPE (Európai Felhő 
Infrastruktúra Szolgáltatók) egyik alapító tagja, a mai napon bejelentette - 7 ország (Olaszország, 
Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Finnország, Luxemburg és Bulgária) 15 felhő számítási infrastruktúra 
szolgáltatások vezetőjéből álló koalíciójával együtt - a CISPE adatvédelmi Magatartási Kódex elfogadását 
minden, az Aruba Cloud védjegy (www.arubacloud.hu) alatt megtalálható szolgáltatásra. 
 
Kevesebb, mint 6 hónappal az Európai Parlamentben történt bemutatását követően, a kódex hamarosan 
hatályba is lép. Számos kérdőív kimutatja, hogy az európai polgárok 90%-a ugyanezeket az adatvédelmi 
jogokat szeretné szerte Európában, következésképpen a CISPE cégtagjai kitartóan dolgoznak ezen cél 
eléréséért. 
 
Minden felhő szolgáltatás, amely nyíltan együttműködik a CISPE Magatartási Kódexszel, egy specifikus 
együttműködési pecséttel van ellátva, döntési lehetőséget kínálva ezzel az ügyfelek és a polgárok számára 
adataik tárolására és feldolgozására az Európai Gazdasági Térségen belül. Ez a pecsét ugyanakkor garantálja, 
hogy a felhő infrastruktúra szolgáltatók nem fognak elérni vagy felhasználni felhasználói adatokat saját 
céljukból, úgy mint adatbányászat, adathalmazok elemzése, vagy célzott marketing tevékenységek. 
 
Minden együttműködő felhő szolgáltatás megtalálható a CISPE Public Register (CISPE Nyilvántartás) 
felületén: www.cispe.cloud/publicregister valamint könnyen azonosítható az alábbi együttműködési 
pecséttel: 

 
Az Aruba továbbá kijelenti azt is, hogy a Private Cloud, Public cloud, Cloud Backup és Cloud Object Storage 
szolgáltatások megfelelnek a CISPE kódexben meghatározott követelményeknek. 
 
A Kódexet a felhő infrastruktúra szolgáltatót kereső ügyfelek eszközként is használhatják, hogy 
meggyőződjenek róla, egy szolgáltatás megfelelően és átláthatóan védi-e az adatokat, amiket megőrizni 
kívánnak. A Kódex előnyöket kínál az ügyfeleknek és a felhő infrastruktúra szolgáltatók számára egyaránt: 

https://www.aruba.it/
https://cispe.cloud/
https://www.arubacloud.hu/
https://www.cispe.cloud/publicregister
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 konkrét megoldást biztosít egész Európában az ügyfelek növekvő igényeire és követelményeire, 
többek között a 2018-ban hatályba lépő új európai adatvédelmi rendelet (GDPR) implementálásával; 

 tisztázza a felelősségvállalás feltételeit az ügyfél és a felhő infrastruktúra szolgáltatók között; 

 pontosabban meghatározza a CISPE követelményeit, a CISPE által vállalt adatfeldolgozás jellegétől 
függően; 

 nyomatékosítja a CISPE-t a követelmények átlátható betartására, ezzel biztosítva a kölcsönösen 
előnyös együttműködést a CISPE és az ügyfél között 

 
„Az első Szolgáltatók között voltunk, akik egy olyan modellt biztosítottak, mellyel minden ügyfél szabadon 
kiválaszthatta, mely országban szeretné aktiválni felhő szolgáltatását” – mondta Stefano Cecconi, az Aruba 
S.p.A. vezérigazgatója – Ma, már a GDPR hatályba lépése előtt, az adatvédelem és az adatbiztonság garantált 
minden Aruba Cloud IaaS szolgáltatás esetében a CISPE Magatartási Kódexben meghatározott 
követelmények kijelentett elfogadásával.” 
 
A CISPE Public Register (CISPE Nyilvántartás) és az összes megnevezett cloud szolgáltatás az alábbi linken 
tekinthető meg: 
www.cispe.cloud/publicregister 
 
 
 
BlazeArts Kft. 
 

A BlazeArts Kft. akkreditált .hu domain regisztrátor; a magyarországi piac ismert és kedvelt domain, web és 
szerver hoszting szolgáltatója, amely az egyik legnagyobb cseh internetes szolgáltató, az INTERNET CZ. a.s. 
tulajdona. A vállalat több más céggel együtt az Aruba Csoport tagja. A cég a Forpsi és az Aruba Cloud 
márkanevek alatt kínál szolgáltatásokat a magyarországi és a környező országokból érkező ügyfelek 
számára. 2013-tól kapcsolódott be az Aruba felhő szolgáltatásainak, majd egy évvel később presztízs értékű 
".cloud" végződés értékesítésébe. További információkért látogasson el a következő címekre: www.forpsi.hu, 
www.arubacloud.hu     
 

Sajtókapcsolat: 

 

BlazeArts Kft. 

Sajtóiroda 

Kunszentmiklós, Damjanich u. 36 1/8 

Email: info@forpsi.hu 

www.forpsi.hu  
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