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Dostawcy infrastrukturalnych usług chmurowych wspierają RODO 
 
Warszawa, 31 stycznia 2018 – CISPE, organizacja reprezentująca europejskich dostawców infrastruktury 
chmurowej, podkreśliła swoje zaangażowanie w całościową ochronę danych, oraz w szczególności  
w unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO. Deklaracja ma miejsce w przeddzień 
Dnia Ochrony Danych 2018 i zaledwie 16 tygodni przed wejściem w życie przepisów RODO. 
 
„Wiemy, że ochrona danych i dyrektywa RODO mają podstawowe znaczenie dla naszych klientów  
i użytkowników końcowych – powiedział Alban Schmutz, prezes Cloud Infrastructure Service Providers in 
Europe (CISPE) oraz wiceprezes ds. strategicznego rozwoju oraz Public Affairs w OVH. – Dostawcy 
infrastruktury chmurowej odgrywają istotną rolę w łańcuchu wartości danych, świadcząc kluczowe usługi, 
więc każdy obywatel musi mieć absolutne zaufanie do sposobu, w jaki gromadzi się, przechowuje, 
przetwarza i udostępnia dane. Właśnie dlatego CISPE odgrywa aktywną rolę w kształtowaniu procedur 
RODO”.  
 
Dzień Ochrony Danych jest corocznym wydarzeniem obchodzonym i wspieranym przez stowarzyszenie 
CISPE, które stawia co roku na sukcesy w zakresie ochrony danych. Jeśli chodzi o dalsze plany, zamierzamy 
nadal współpracować z naszymi członkami i innymi interesariuszami w celu zapewnienia wymaganych 
standardów, systemów i zachowań. Obejmuje to przedłożenie Kodeksu Postępowania CISPE do oceny przez 
europejskie organy regulacyjne zajmujące się ochroną danych (grupa robocza z artykułu 29), zakaz 
ponownego wykorzystywania danych klientów przez dostawców, dbanie o przejrzystość lokalizacji danych 
oraz zapewnienie opcji przechowywania i przetwarzania danych wyłącznie w UE/EOG. Chcemy, żeby każdy 
dzień był dniem ochrony danych. 
 
„Dostawcy chmury muszą nadal współpracować z firmami i sektorem publicznym, aby zapewnić poziom 
ochrony danych, jakiego oczekują europejscy obywatele – powiedziała Eva Maydell, EPP, Bułgaria. – Kodeks 
CISPE jest tego doskonałym przykładem”.  
 
„W pełni wspieramy inicjatywy zmierzające w kierunku harmonizacji i prawidłowego wdrożenia RODO, 
dlatego podoba nam się zaangażowanie i determinacja w zapewnianiu pełnej zgodności z RODO, jak w 
przypadku Kodeksu Postępowania CISPE”, powiedział Michał Boni, EPP, Polska. 
 
W ramach współregulacji CISPE współpracowało już z interesariuszami, takimi jak Komisja Europejska  
i organy ochrony, przekazując uwagi, doradzając oraz dzieląc się dotychczasowymi doświadczeniami.  
W 2016 r. w Parlamencie Europejskim stowarzyszenie CISPE przedstawiło pierwszy branżowy Kodeks 
Postępowania uwzględniający zalecenia RODO. Dziś zgodność z tym kodeksem deklaruje ponad 50 usług, 
które są z powodzeniem używane przez miliony firm na terenie Unii Europejskiej. 
 

 
O CISPE 

CISPE jest stowarzyszeniem dostawców usług infrastruktury chmury działającym w Europie. Stowarzyszenie 
jest otwarte dla wszystkich spółek, bez względu na to, gdzie znajdują się ich siedziby, pod warunkiem, że 
deklarują one, że przynajmniej jedna z ich usług infrastruktury chmury spełnia wymogi Kodeksu 
Postępowania w zakresie ochrony danych CISPE. 
 
Informacje o Aruba Cloud 
Aruba Cloud, należąca do grupy Aruba, jest czołowym dostawcą rozwiązań chmurowych. Usługi oferowane przez Aruba Cloud 
obejmują kompleksowy asortyment rozwiązań chmurowych dla klientów z całego świata. Dzięki sieci siedmiu centrów danych  
(w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Czechach), Aruba Cloud oferuje swoim klientom szereg usług i rozwiązań  



 
 
 
odpowiadających na ich potrzeby niezależnie od skali działalności. Do klientów firmy należą osoby pracujące w domu, startupy, małe 
i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Rozwiązania Aruba Cloud opierają się na trzech rodzajach usług chmurowych: 
wirtualnych serwerach w chmurze (VPS SSD), chmurze publicznej (Public Cloud) oraz  chmurze prywatnej (Private Cloud), a także 
szeregu innych narzędzi, w tym do tworzenia kopii zapasowych danych w chmurze. Więcej informacji o firmie Aruba Cloud można 
znaleźć na stronach www.arubacloud.pl oraz www.arubacloud.com. 
 
Informacje o grupie Aruba 
Grupa Aruba korzysta ze wsparcia założonej w 1994 roku firmy Aruba S.p.A. Włoska grupa Aruba S.p.A. osiągnęła czołową pozycję 
w wielu krajach w zakresie usług hostingowych, certyfikowanej poczty e-mail i rejestracji domen. Firma posiada również ponad 15 
lat doświadczenia w zakresie budowy i zarządzania centrami danych, serwerów dedykowanych, outsourcingu usług IT i chmury 
obliczeniowej. Aruba ma już ponad 4,7 miliona klientów a jej rozwiązania są najbardziej popularnymi na rynku włoskim. Firma działa 
też na głównych rynkach europejskich, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, a także – pod marką Forpsi – jest liderem  
w Czechach i na Słowacji. Dynamicznie rozwija się również w Polsce (pod marką Aruba Cloud) i na Węgrzech. Wysoka  jakość 
oferowanych usług, wiedza technologiczna ekspertów Aruba S.p.A. oraz dbałość o relacje z klientami to tylko niektóre z atutów, 
dzięki którym Aruba S.p.A. znalazła się w pierwszej piątce europejskich i dziesiątce światowych dostawców hostingu usług IT.  
W 2011 roku firma stworzyła markę Aruba Cloud, która jest obecnie wiodącym dostawcą usług w chmurze, a od 2014 r. pełni również 
funkcję oficjalnego rejestru domen z prestiżowym rozszerzeniem „.cloud”. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod 
adresem: www.aruba.it, www.arubacloud.com; www.datacenter.it. 
 
 

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

 
Patryk Jeziorski 
ITBC Communication 
Patryk_Jeziorski@itbc.pl 
+48 512 868 981 
www.itbc.pl  

 

http://www.arubacloud.pl/
http://www.arubacloud.com/
http://www.aruba.it/
http://www.arubacloud.com/
http://www.datacenter.it/
mailto:Marcin.Zmaczynski@arubacloud.pl
https://www.arubacloud.pl/
mailto:Patryk_Jeziorski@itbc.pl
http://www.itbc.pl/

