PRESS RELEASE

Aruba, wraz z Dostawcami Usług Infrastruktury Cloud w Europie,
zadeklarowała spełnienie warunków Kodeksu Postępowania CISPE w
dziedzinie ochrony danych
Wszystkie usługi cloud od Aruba, włączając Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup oraz Cloud Object
Storage, spełniają warunki Kodu i gwarantują certyfikowaną ochronę oraz przejrzystość zasad dla
użytkowników.

Arezzo, Włochy 14 luty 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), lider usług web hosting, e-mail, certyfikowanych
e-maili (PEC) oraz usług rejestracji domen, jak również jeden z założycieli CISPE (Cloud Infrastructure Services
Providers in Europe), ogłosił w dniu dzisiejszym - wraz z koalicją 15 liderów na rynku usług infrastruktury
cloud computing z 7 różnych krajów (Włochy, Francja, Holandia, Hiszpania, Finlandia, Luksemburg oraz
Bułgaria) - spełnienie warunków Kodeksu Postępowania CISPE w dziedzinie ochrony danych dla wszystkich
usług udostępnianych pod marką Aruba Cloud (www.arubacloud.pl).
Po prawie 6 miesiącach od zaprezentowania przed Parlamentem Europejskim, kodeks jest gotowy do wejścia
w życie. Liczne ankiety pokazały, że 90% obywateli Europy jest za wprowadzeniem równorzędnych praw
ochrony danych w całej Europie. W związku z tym firmy członkowskie CISPE wkładają mnóstwo pracy aby
osiągnąć ten cel.
Wszystkie usługi cloud spełniające warunki Kodeksu Postępowania CISPE są identyfikowane poprzez
specjalny Znak Zaufania, oferujący klientom oraz obywatelom możliwość przechowywania oraz
przetwarzania ich danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Znak Zaufania gwarantuje
klientom, że dostawcy infrastruktury chmurowej nie będą przetwarzać ich danych osobowych na korzyść
własną, ani w celu odsprzedaży stronom trzecim, na przykład w celu eksploracji danych osobowych,
profilowania osób, których dane osobowe dotyczą, lub w celach marketingowych.
Wszystkie zadeklarowane na dzień dzisiejszy usługi cloud mogą być znalezione w Publicznym Rejestrze CISPE:
www.cispe.cloud/publicregister i mogą być w prosty sposób zidentyfikowane poprzez poniższy Znak
Zaufania:

Aruba zadeklarowała również, że usługi Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup oraz Cloud Object Storage
spełniają wymagania określone w kodeksie CISPE.
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Kodeks może być wykorzystywany przez klientów, którzy poszukują dostawcy cloud, oferującego usługi
infrastrukturalne, jako narzędzie do ustalenia czy usługi w odpowiedni i przejrzysty sposób chronią
przechowywane dane. Kodeks oferuje korzyści zarówno dla klientów, jak i dla dostawców usług infrastruktury
cloud:





dostarcza konkretne rozwiązania w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania oraz wymagania
klientów na terenie Europy, oczekujących na wdrożenie nowego europejskiego rozporządzenia o
ochronie danych w 2018 roku (GDPR);
precyzuje podział obowiązków pomiędzy klientem a dostawcami usług infrastruktury cloud;
szczegółowo definiuje wymagania CISPE, w zależności od charakteru przetwarzania danych
określonego przez CISPE;
wymaga od CISPE przejrzystości spełnienia wszystkich wymagań, ustanawiając podstawę obopólnie
korzystnej współpracy między CISPE a klientem

“Jesteśmy wśród pierwszych Dostawców modelu biznesowego, w którym każdy klient może wybrać kraj
aktywacji swoich usług cloud – powiedział Stefano Cecconi, Aruba S.p.A. CEO - Na dzień dzisiejszy, przed
wejściem w życie GDPR, gwarancja bezpieczeństwa oraz ochrony danych jest certyfikowana za pomocą
deklaracji zgodności wszystkich usług IaaS od Aruba Cloud z wymaganiami określonymi w Kodeksie
Postępowania CISPE.”
Publiczny Rejestr CISPE, jak również lista wszystkich kluczowych usług cloud computing dostępne są na
stronie: www.cispe.cloud/publicregister

ARUBA S.p.A
Aruba S.p.A, powstała w 1994, jest liderem na rynku włoskim w dziedzinach web hostingu, e-maili, PEC oraz
rejestracji domen. Firma zarządza ponad 2 milionami domen, ponad 7 milionami kont e-mail, ponad 4
milionami kont e-mail PEC, ponad 31.000 serwerów oraz w sumie posiada ponad 4,7 milionów klientów. Firma
jest obecna na głównych europejskich rynkach, takich jak Francja, Wielka Brytania i Niemcy, przewodzi na
rynkach w Czechach i Słowacji, oraz wprowadza swoje usługi na rynki Polski i Węgierski. Poza usługami web
hostingowymi, Aruba dostarcza również serwery dedykowane, housing oraz kolokacje, zarządzane usługi,
podpisy cyfrowe, ochronę zasobów cyfrowych i karty chipowe. Od 2011 rozszerzyła portfolio swoich
produktów o usługi Cloud, a w 2014 Aruba została oficjalnym rejestratorem prestiżowych domen o
rozszerzeniu “.cloud”. Aruba posiada również bogate doświadczenie w zarządzaniu data center, poprzez
europejską sieć, będącą w stanie hostować około 60.000 serwerów. Więcej informacji dostępnych na
stronach: www.aruba.it , www.arubacloud.pl

14/02/2017

-2-

PRESS RELEASE

Kontakty prasowe:
Kontakt dla mediów:
Marcin Zmaczyński
Aruba Cloud
Marcin.Zmaczynski@arubacloud.pl
+48 505 179 422
www.arubacloud.pl

14/02/2017

Artur Stachowiak
ITBC Communication
Artur_Stachowiak@itbc.pl
+48 608 394 106
www.itbc.pl

-3-

