AKREDITOVANÁ
CERTIFIKACE
ISO 27017

ZABEZPEČTE SVÉ CLOUDOVÉ
SLUŽBY
Tlak na ceny, inovace, rychlý růst a zároveň udržení
si flexibility a široké dostupnosti spravovaného
cloudu, vyvolaly v těchto online službách v
posledních 5 letech velký boom.
Jelikož dvě třetiny podniků říkají, že mají kritické
funkce a data, která obsahují i důvěrné obchodní
údaje, hostovaná na cloudových platformách, je
důležitost jasného vlastnictví a odpovědnosti za
správu informací a jejich bezpečnost na prvním
místě.

ŘEŠENÍ BUREAU VERITAS
JAK VÁM POMŮŽE ISO 27017?
Jděte nad rámec certifikace ISO 27001 a ukažte, že
zabezpečení informací Vašich cloudových služeb je
nejaktuálnější a s nejnovějšími ovládacími prvky.

CO JE ISO 27017?
Mezinárodní osvědčené postupy pro zabezpečení
cloudových služeb, které objasňují a rozšiřují normu
ISO 27002. ISO 27017 obsahuje nové prvky, jako
sdílené role a odpovědnosti, odstraňování přístupů,
segregaci ve virtuálním prostředí, nastavení
virtuálních zařízení, administrátorské operativní
zabezpečení, monitorování cloudových služeb a
sladění správy zabezpečení mezi virtuálními a
fyzickými sítěmi.

PRO VÍCE INFORMACÍ:

bureauveritas.cz
certification@bureauveritas.cz

Jako poskytovatelé cloudových služeb, kteří již
mají ceritfikaci ISO 27001, můžete přidat
rozšíření v podobě akreditované certifikace ISO
27017, čímž ještě více ujistíte své klienty, že
jejich data nejsou vystavována kybernetickým
hrozbám.

AKREDITOVANÁ
CERTIFIKACE
ISO 27018

Spravujte zodpovědně
osobní údaje klientů

ŘEŠENÍ BUREAU VERITAS
CO JE ISO 27018?
Mezinárodní standard pro ochranu osobních údajů
(PII) na veřejných cloudových úložištích. Je postaven
na těch nejlepších doporučení ISO 27002. Ty zahrnují
několik nových ovládacích prvků a zásady, využívané
při správě citlivých a soukromých údajů, zálohování
dat a kopií, jejich vymazávání, poskytování informací,
zaznamenávání jejich změn a další.
Pravidelné audity dle tohoto standardu Vám pomohou
dodržovat osvědčené postupy pro ochranu dat a
zamezit jejich případnému zneužití a ztrátě.

VAŠE VÝZVA
Objem informací a dat spravovaných na cloudových
úložištích neustále roste. Kybernetické útoky jsou
proto častější, mají pozornost médií a legislativa se
rovněž stále mění. Není tak divu, že klienti požadují
důkaz o tom, že jsou jejich data v bezpečí.

PRO KOHO JE ISO 27018?
Jste-li poskytovatel cloudových služeb uchovávající
jakékoli množství osobních údajů klientů, je tato
certifikace
právě
pro
Vás.
Kombinací
akreditovaných certifikací ISO 27001, ISO 27017 a
ISO 27018 ukážete svým klientům, že máte
zavedené zodpovědné řízení a správu jejich
osobních údajů.

PRO VÍCE INFORMACÍ:

bureauveritas.cz
certification@bureauveritas.cz

