CISPE Sajtóközlemény - ‘Minden nap Adatvédelmi nap’
A felhő infrastruktúra szolgáltatók egyértelmű elkötelezettséget mutatnak a GDPR-ral kapcsolatban
Brüsszel, 2018. január 30. – a CISPE, az európai felhő infrastruktúra szolgáltatók képviseletében, a
2018-as Adatvédelmi Nap előestéjén - és GDPR érvénybe lépése előtt 16 héttel - hangsúlyozta
elkötelezettségét általánosságban az adatvédelem és különösen az Európai Unió GDPR (General Data
Protection Regulation) rendeletének irányába.
“Tudjuk, hogy az adatvédelem és a GDPR létfontosságúak ügyfeleink és a végfelhasználók számára”mondja Alban Schmutz, az európai felhő infrastruktúra szolgáltatók (CISPE) szervezetének elnöke és az
OVH stratégiai fejlesztési és közügyekért felelős alelnöke. “Azzal, hogy a felhő infrastruktúra szolgáltatók
a legfontosabb szerepet játszák az adat értékesítés láncolatában, a lényeges szolgáltatások biztosítása
mellett, létfontosságú vált, hogy a polgárok és minden érdekelt fél teljes bizalommal rendelkezzen az
adatok gyűjtését, tárolását, feldolgozását és megosztását illetően. Ez az oka annak, hogy a CISPE továbbra
is aktív szerepet játszik a GDPR folyamat kialakításában.”
“Ez egy ígéretes éves esemény; a CISPE várakozással tekint egy újabb sikeres Adatvédelmi Napra, és
mindenkinek sikeres évet kíván az adatvédelemben. A mi részünkről továbbra is elkötelezzük magunkat a
tagokkal történő közös munka és a más érdekelt felekkel való együttműködés mellett, a szükséges
szabványok, rendszerek és működés biztosítása érdekében. Ez magában foglalja a CISPE Magatartási
Kódexének felülvizsgálatra történő benyújtását az európai adatvédelmi szabályozókhoz (29. cikk szerinti
munkacsoport), az ügyféladatok szolgáltatók általi újbóli felhasználásának megtiltását, az adatelhelyezés
átláthatóságának biztosítását, és a lehetőség biztosítását az adatok tárolására és feldolgozására kizárólag az
EU/EGT területén. Azt akarjuk, hogy minden nap Adatvédelmi Nap legyen.”
“A felhő szolgáltatóknak továbbra is együtt kell működniük a vállalkozásokkal és az állami szektorral az
európai polgárok által elvárt adatvédelmi szint elérése érdekében "- mondja Eva Maydell, bolgár EPP
képviselő. "A CISPE kódex kitűnő bemutatása annak, hogyan lehet ezt megtenni.”
"Teljes mértékben támogatjuk a GDPR harmonizációjára és megfelelő implementálására irányuló
minden erőfeszítést, ezért üdvözölünk minden a GDPR teljes körű betartására irányuló szándékot és
elkötelezettséget, mint ahogy a CISPE magatartási kódex esetében is "- mondja Michal Boni, lengyel EPP
képviselő.
A szabályozást tekintve, a CISPE szorosan együttműködik olyan érdekelt felekkel is, mint az Európai
Bizottság vagy az adatvédelmi hatóságok, a visszajelzés, a formai tanácsadások és a tapasztalatok
megosztása érdekében. 2016-ban a CISPE bemutatta az Európai Parlamentnek az első ágazati Magatartási
Kódexet, amivel a GDPR fontosságát kívánták hangsúlyozni. Napjainkban ez a kód több mint 50 olyan
szolgáltatásról nyilatkozik, amelyeket az Európai Unión belüli vállalatok milliói használnak már jelenleg is.
Az Európai Adatvédelmi Nap megünneplésére a CISPE január 29-én, hétfőn 19:00-kor álló fogadást tart az
adatvédelmi közösség számára, a brüsszeli Etiquette-ben.
Mi a CISPE?
A CISPE az Európában működő felhő infrastruktúra szolgáltatók szövetsége. A szövetség székhelyük
elhelyezkedésétől függetlenül minden vállalat számára nyitva áll, feltéve, hogy kijelentik, hogy legalább egy
felhő infrastruktúra szolgáltatásuk megfelel a CISPE Adatvédelmi Magatartási Kódex követelményeinek.
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Aruba Csoport
Az 1994-ben alapított ARUBA S. p. A. vállalat vezető szerepet tölt be Olaszországban a webtárhely,
email, tanúsított email és domain név regisztrációs szolgáltatások terén. Négy különböző üzleti területen
működik: adatközpontok, felhő, webtárhely és domain, e-biztonság és tanúsított szolgáltatások. Az
Aruba a főbb európi piacokon aktív beleértve Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Németországot,
vezető szerepet tölt be a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, valamint erős jelenléttel bír
Lengyelországban és Magyarországon.
A nagyjából 25.000 rack kapacitású európai hálózatának köszönhetően a vállalat óriási tapasztalattal
rendelkezik az adatközpontok üzemeltetése terén.
Az Aruba több mint 2 millió domain, 7 millió email fiók, 5 millió PEC fiók és 100.000 fizikai és virtuális
szerver kezelését végzi megközelítően 5 millió ügyfélnek. A webtárhely szolgáltatások mellett, public és
private cloud szolgáltatásokat, szerver elhelyezést és co-location szolgáltatásokat, dedikált szervereket,
digitális aláírást, digitális archiválást, e-számlázást, tanúsított email szolgáltatást, SSL tanúsítványokat és
smart kártyákat kínál. Az Aruba Businessnek köszönhetően a saját szolgáltatásai mellett az informatikai
partnerek széles hálózatát kínálja, valamint a Pratiche.it márkanéven dokumentum archiválási
szolgáltatásokat nyújt Olaszország egész területén. 2014-ben az Aruba a ".cloud" TLD hivatalos
nyilvántartója lett. További részletek: www.aruba.it; www.arubacloud.hu
Sajtókapcsolat:
Minden felmerülő kérdés esetén, illetve a CISPE-vel vagy valamelyik tagvállalatával történő kapcsolatfelvételhez, kérjük, forduljon
a következő személyhez:
Francisco Mingorance, Főtitkár, fm@europa-insights.com, 02/ 513 55 09
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