| Informacja prasowa

Kodeks zgodności z RODO dla dostawców infrastruktury
chmurowej uznawany przez Europejskich regulatorów
Bruksela, 20 Maj 2021 – Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB), w skład której wchodzą wszystkie
europejskie organy ochrony danych (DPA), wydała dzisiaj pozytywną opinię, że kodeks postępowania CISPE
(Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Infrastruktury Chmurowej) w zakresie ochrony danych jest zgodny z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO. Kodeks CISPE, przedstawiony przez francuski organ
ochrony danych (DPA, CNIL), jest pierwszym ogólnoeuropejskim kodeksem dla dostawców usług infrastruktury
chmurowej, który zyskał akceptację regulatorów.
Pionierski kodeks CISPE pomaga organizacjom w całej Europie przyspieszyć rozwój usług opartych na chmurze,
zgodnych z wytycznymi RODO, dedykowanych konsumentom, firmom i instytucjom. Wybierając usługi zgodne z
kodeksem CISPE, klienci decydujący się na zakup usług typu IaaS mają pewność, że wybierają rozwiązania w
pełni zgodne z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
„RODO było bardzo wyczekiwaną regulacją, zaś opracowany przez CISPE kodeks zapewnia całkowitą
przejrzystość wymagań z zakresu ochrony danych dla dostawców infrastruktury chmurowej” - tłumaczy Alban
Schmutz, prezes CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe), stowarzyszenia branżowego
odpowiedzialnego za powstanie dokumentu. „Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych CISPE zapewnia
dostawcom usług cloud computingu autoryzowane ramy do wykazania pełnej zgodności ich rozwiązań
chmurowych z RODO, podając konkretne przykłady tego, co oni i ich klienci powinni robić, aby chronić dane
zgodnie z tym rozporządzeniem” – dodaje Alban Schmutz.
„Zatwierdzenie Kodeksu CISPE to duże osiągnięcie, zarówno dla branży, jak i dla użytkowników końcowych, które
zapewni przejrzyste zasady ochrony danych obywateli Europy w erze cyfrowej” - stwierdza Stefano Cecconi,
wiceprezes CISPE i dyrektor generalny Aruba SpA .„Oczekujemy większego zaufania do usługodawców: dane
będą przetwarzane i przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a dostawcy nie będą mieli dostępu
do danych klientów w żadnym celu poza świadczeniem oraz zarządzaniem zamówionymi usługami” – uzupełnia
Stefano Cecconi.
Kodeks postępowania CISPE jest wyjątkowy pod trzema ważnymi względami. Jest to pierwszy i obecnie jedyny
spis reguł skupiający się wyłącznie na sektorze infrastruktury udostępnianej jako usługa (IaaS) i odnoszący się do
konkretnych ról i obowiązków dostawców IaaS. Ponadto, kształtuje on pewność i zaufanie wśród klientów, że
dostarczana usługa IaaS jest zgodna z RODO. Gwarantuje im także, że dostawcy usług infrastruktury chmurowej
będą uzyskiwać dostęp do danych klientów lub wykorzystywać je wyłącznie w celu zarządzania lub świadczenia
usługi, i nie będą wykorzystywać ich do celów marketingowych.
Chociaż stosowanie się do treści kodeksu nie jest to obligatoryjne do przestrzegania RODO, wiele europejskich
przedsiębiorstw chce zachować suwerenność swoich danych, mając pewność, że będą one gromadzone i
przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Kodeks Postępowania CISPE daje klientom IaaS wyraźne opcje
wyboru usług, które umożliwiają przetwarzanie danych w całości na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W związku z tym, kodeks postępowania CISPE promuje również najlepsze praktyki w zakresie
ochrony danych, które wspierają unijną inicjatywę GAIA-X, mającą na celu wspieranie dostawców cloud
computingu ze starego kontynentu.
Zgodność z Kodeksem postępowania CISPE jest weryfikowana przez niezależnych, zewnętrznych audytorów
akredytowanych przez odpowiedni organ ochrony danych. Kodeks postępowania CISPE oferuje różnorodne
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portfolio niezależnych organów monitorujących, co jest ukłonem w stronę zróżnicowanego rynku dostawców usług
chmurowych. Mogą oni decydować się na zakres audytu dostosowany do swoich możliwości finansowych. To
również zwrot w stronę przedsiębiorstw MŚP oraz start-upów, w przypadku których uzyskanie zgodności
oferowanych usług z RODO dotąd bywało dość kosztowne.
„CISPE jest pierwszą organizacją, która zaangażowała się we współpracę z organem regulacyjnym i instytucjami
UE w celu zdefiniowania kodeksu, który wykracza poza wymogi RODO w celu ochrony interesów dostawców
infrastruktury, ich klientów i użytkowników końcowych” – podkreśla Alban Schmutz.
„Korzystanie z infrastruktury chmurowej stało się kluczowe dla niemal każdej firmy lub jednostki administracji
publicznej, która chce przejść cyfrową transformację. Bardzo ważne jest, aby ich dane były przetwarzane w
bezpieczny sposób i zgodnie z RODO – komentuje eurodeputowana Eva Maydell. „Dlatego od pierwszego dnia
popieram Kodeks postępowania CISPE i bardzo się cieszę, widząc dzisiaj, że ich konsekwentne wysiłki przynoszą
efekty – dodaje Eva Maydell.
Dostawcy usług w chmurze (CSP), którzy przyjmują Kodeks postępowania CISPE, korzystają z praktycznych
wskazówek, a także są zobowiązani do przestrzegania zestawu możliwych do wyegzekwowania przepisów, które
zapewniają zgodność z RODO dla ich usług.
Ostateczne formalne zatwierdzenie kodu zostanie wydane przez właściwy organ (CNIL).
Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych CISPE
Kodeks postępowania CISPE dotyczący ochrony danych wspiera egzekwowanie ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej. Dokument opisuje najlepsze praktyki i określa praktyczne wskazówki,
dzięki którym dostawcy usług infrastruktury chmurowej mogą podnieść poprzeczkę w zakresie zabezpieczania
danych swoich klientów i, co najważniejsze, jasno określić rolę, obowiązki i granice zarówno dostawców, jak i
klientów. Dowiedz się więcej na https://cispe.cloud/code-of-conduct/
Czym są kodeksy postępowania?
Kodeksy postępowania to wytyczne opracowane przez stowarzyszenia branżowe lub organy przedstawicielskie,
które uwzględniają specyfikę różnych sektorów i działań, a także szczególne potrzeby przedsiębiorstw różnej
wielkości, w tym mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przestrzeganie Kodeksu Postępowania zapewnia
organizacjom w całej Europie lepszą operacjonalizację ochrony danych i wykazanie zgodności z RODO. Kodeksy
postępowania są zatwierdzane przez jeden organ ochrony danych działający w imieniu 27 innych organów po
formalnej opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych.
O CISPE: CISPE to stowarzyszenie dostawców usług infrastruktury chmurowej w Europie. CISPE ma 34 członków
z centralami w 14 państwach członkowskich UE. CISPE opracował pierwszy kodeks postępowania dotyczący
RODO, który zachęca do przechowywania i przetwarzania danych osobowych wyłącznie w Europie. Od 2017 roku
wraz z EuroCIO, a następnie z CIGREF, CISPE współprzewodniczy grupie opracowującej branżowe kodeksy
postępowania, które ułatwiają i umożliwiają przenoszenie danych. Zostało to ustanowione przez Komisję
Europejską w ramach rozporządzeń UE w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych. Ponadto CISPE
jest jednym z 22 członków założycieli inicjatywy GAIA-X oraz przewodniczącym Paktu o neutralności klimatycznej
centrów danych.
Kontakt: W przypadku wszelkich pytań kierowanych do CISPE lub którejkolwiek z firm członkowskich, prosimy o
kontakt: media@cispe.cloud, Tel. +32 2 502 65 80
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Aruba S.p.A.
Aruba Group Aruba S.p.A., założona w 1994 roku, jest wiodącą firmą we Włoszech w zakresie usług centrów danych,
hostingu internetowego, poczty elektronicznej, certyfikowanej poczty elektronicznej (PEC) i rejestracji domen. Działa w
czterech różnych obszarach: Centrów Danych, Chmury, Hostingu i Domen, e-Bezpieczeństwa i Usług Certyfikowanych.
Aruba jest aktywna na kluczowych rynkach europejskich, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, a także jest
liderem rynku w Czechach i na Słowacji, z ugruntowaną obecnością w Polsce i na Węgrzech. Firma posiada ogromne
doświadczenie w zarządzaniu centrami danych, a europejska sieć jest w stanie pomieścić około 25 tys. racków . Aruba
zarządza ponad 2,6 mln domen, ponad 8,6 mln kont e-mail, ponad 6 mln kont PEC, ponad 130 tys. serwerów i łącznie
około 5 mln klientów. Oferuje usługi hostingowe, usługi w chmurze publicznej i prywatnej, usługi kolokacyjne, serwery
dedykowane, podpisy cyfrowe, konserwację cyfrową, e-faktury, certyfikowaną pocztę elektroniczną, certyfikaty SSL i
inteligentne karty. Dzięki Aruba Business oferuje wszystkie swoje własne usługi i rozległą sieć partnerów IT, a poprzez
swoją markę Pratiche.it świadczy usługi dostarczania i odzyskiwania dokumentów na terenie całych Włoch. Od 2014 roku
jest oficjalnym rejestrem prestiżowego rozszerzenia "cloud". W ciągu ostatnich 10 lat Aruba Enterprise poświęciła się
projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu wysoce zindywidualizowanymi rozwiązaniami technologicznymi dla
przedsiębiorstw. Jej produkty pozwalają organizacjom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego na wykorzystanie
możliwości, jakie daje informatyka i cyfrowa transformacja (DX). Aruba Enterprise wykorzystuje swoją specjalistyczną
wiedzę oferując nowatorskie rozwiązania i ukierunkowane doradztwo. Filozofią jej usług jest zaangażowanie w ciągłe
inwestycje w najnowocześniejszą infrastrukturę i partnerstwo z wiodącymi graczami w branży, cieszącymi się reputacją
jakości i niezawodności. Więcej informacji: www.aruba.it, www.arubacloud.com.
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