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Legal Disclaimer

The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. This
presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to
pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned
therein. This document, or any related presentation and SAP's strategy and possible future developments, products and/or platforms directions
and functionality are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information on this
document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This document is provided without a
warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular
purpose, or noninfringement. This document is for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no
responsibility for errors or omissions in this document, and shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct,
special, indirect, or consequential damages that may result from the use of this document. This limitation shall not apply in cases of intent or
gross negligence.
All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and
they should not be relied upon in making purchasing decisions.
NOTE: The information contained in this presentation is for general guidance only and provided on the understanding that SAP is
not herein engaged in rendering legal advice. As such, it should not be used as a substitute for legal consultation. SAP SE accepts
no liability for any actions taken as response hereto.

It is the customer’s responsibility to adopt measures that the customer deems appropriate to achieve GDPR compliance.
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Pomaga klientom dostosować się do przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych RODO (obowiązujących od 25 Maja 2018)

Już Dostępne
•
•
•
•
•

Uprawnienia Ogólne

•

Funkcjonalność HANA Enterprise Search do
raportowania wszystkich wystąpień danych
osobowych (tylko dla baz SAP HANA)

Narzędzia Odpowiedzialności za Dane
Log Dostępu do Systemu

Dane Istotne dla RODO
•
•

Log Zmian Formatów/Ekranów
Ręczne i selektywne usuwanie niektórych
danych osobowych
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Każdy obiekt przechowujący dane osobowe
ma znaczenie dla EU GDPR/RODO

Jak Zarządzać Danymi Osobowymi
w SAP Business One*
•

Narzędzia Ochrony Danych

Partnerzy Biznesowi:

o

Konfigurator danych osobowych

o

Osoby do kontaktów

o

o

Pracownicy Sprzedaży i Zakupów

o

Klienci końcowi (osoby fizyczne)

Kreator Zarządzania Danymi Osobowymi
(Raporty, Usuwanie danych i szyfrowanie
danych / Odszyfrowywanie wrażliwych danych
osobowych)

o

Log Dostępu do Danych Wrażliwych

•
•

Pracownicy i Użytkownicy
Dokumenty Biznesowe:
o

Działania, Usługi, Szanse sprzedaży

o

Dokumenty marketingowe

o

Umowy ramowe/ Zarządzanie projektami

•

Rozbudowa logu zmian do pól i obiektów
związanych z danymi osobowych

* Zmiany zostaną wprowadzone do SAP Business One 9.3 PL04.
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GDPR/RODO w SAP Business One – Co Jest Już Dostępne
Uprawnienia Ogólne: Uprawnienia pozwalają użytkownikom na przeglądanie, tworzenie i aktualizowanie dokumentów oraz danych
podstawowych partnerów biznesowych, do których użytkownik ma dostęp zgodnie z definicjami własności danych. Domyślnie, nowy
użytkownik nie ma żadnych uprawnień. Każdy użytkownik może mieć tylko jednego menedżera, który przypisuje mu uprawnienia.
Odpowiedzialność za Dane: Odpowiedzialność za Dane pozwala firmie kontrolować niektóre elementy danych. Dzięki funkcji
Odpowiedzialności za Dane można zdefiniować prawowitego właściciela danych i informacji. Dlatego wybrane dane firmy można
zabezpieczyć i chronić wstępnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Informacje i dane mogą być dostępne tylko dla określonych użytkowników i
pełnionych przez nich ról.
Archiwizacja Danych: Firmy, które pracowały na SAP Business One przez ponad dwa lata mogą użyć kreatora archiwizacji danych do
archiwizacji zamkniętych danych transakcyjnych dotyczących poprzednich okresów finansowych, które zostały zamknięte. Zamkniętymi
danymi transakcyjnymi mogą być zamknięte dokumenty sprzedaży i zakupu, rozliczone zapisy księgowe itp. Uwaga: ta opcja nie jest
obsługiwana w wersji SAP HANA.
Log Dostępu do Systemu: SAP Business One umożliwia użytkownikom o specjalnych uprawnieniach skanowanie i przeglądanie
szczegółowych informacji o logowaniach do aplikacji, takich jak którzy użytkownicy logowali się do systemu i kiedy nastąpiło takie działanie.
Log Zmian: Umożliwienie użytkownikom z przypisanymi uprawnieniami sprawdzania szczegółowych informacji o zmianach w niektórych
polach, tj. kiedy wprowadzono zmiany wraz z przechowywaniem oryginalnych i zaktualizowanych wartości.

Ręczne usuwanie danych osobowych: Użytkownicy mogą ręcznie usuwać określone dane osobowe, o ile nie służą one jako klucze
podstawowe i nie są używane oraz łączone z innymi obiektami. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że usunięcie niektórych
danych osobowych nie jest sprzeczne z żadnymi przepisami
HANA Enterprise Search: Wyszukiwanie korporacyjne umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie określonych pól i ich wartości w obiektach
biznesowych SAP Business One, wersji dla SAP HANA, które zostały zapisane na serwerze bazy danych SAP HANA.
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GDPR/RODO w SAP Business One – Co zostanie dodane
Konfigurator Danych Osobowych: Centralne miejsce do kategoryzacji danych osobowych. Będą określone predefiniowane obiekty, które ze
swej natury są związane z osobami fizycznymi. Użytkownicy mogą dokonywać pewnych dostosowań oraz rozszerzać te ustawienia. Pola
definiowane przez użytkownika w predefiniowanych obiektach mogą być również oznaczone przez użytkowników jako osobowe.
Wrażliwe dane osobowe przechowywane w systemowych polach aplikacji będą wstępnie zdefiniowane bez możliwości rozszerzenia na pola
dodatkowe. Wrażliwe dane osobowe są dostępne tylko dla upoważnionych użytkowników.
Log Dostępu do Danych Wrażliwych: Kontrola śledzenia i rejestrowanie dostępu użytkowników do odczytu określonych wstępnie
wrażliwych danych osobowych.
Kreator Zarządzania Danymi Osobowymi: Zawiera raport, który powinien pokazać w formie uporządkowanej listę wszystkich rekordów
związanych z polami danych osobowych. Możliwość zapytania o określoną osobę fizyczną oraz wszystkie zdarzenia i dane przechowywane
na temat tej osoby fizycznej.
Aby wspierać "prawo do bycia zapomnianym", upoważnieni użytkownicy, na podstawie ich osądu, będą mogli usunąć wybrane dane osobowe,
pod warunkiem, że działanie to nie jest sprzeczne z innymi przepisami.
Rozbudowa Logu Zmian do dodatkowych obiektów: Rozszerzanie funkcji umożliwiających użytkownikom z przypisanymi uprawnieniami
sprawdzanie szczegółów dotyczących zmian w polach przechowywanych w różnych obiektach / formularzach.
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