Aplikacja Kryptos24 jest znanym i
uznawanym za najbardziej profesjonalne
oprogramowaniem dla ABIch. Ta krótka
publikacja
opisuje
użyteczność
oprogramowania ABI i jego podstawowe
funkcje. Siłą Kryptos software jest
możliwość integracji i adaptacji z
niemalże
dowolnym
narzędziem,
oprogramowaniem i urządzeniem. Nad
rozwojem produktu pracuje nieustannie
14 programistów, dzięki czemu Kryptos
to najszybciej rozwijające się narzędzie
tego typu na świecie.
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Program dla ABI Kryptos24
kompleksowe wsparcie dla Bezpieczników
Program dla ABI1, a raczej dla każdego

Aplikacja Kryptos znana jest od wielu lat jako najbardziej profesjonalny software wspierający
Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Jednak na dzień dzisiejszy program dla ABI
stał się tak naprawdę programem dla Administratora Danych Osobowych wraz z wszystkim
użytkownikami. Tylko zaangażowanie całej organizacji i wszystkich osób zaangażowanych
w proces administracji nad przetwarzaniem danych osobowych ma sens. Oprogramowanie
pozwala zarządzać każdą z wprowadzonych procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
Instrukcji Systemu Informatycznego oraz pozostałej dokumentacji wprowadzonej do Kryptos
Software.

Rozwój programu ABI administrującego dokumentacją ODO Kryptos24

Dział rozwoju Kryptos powołał specjalną komórkę odpowiedzialną za kontakt z ekspertami w
zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Specjaliści zwani bezpiecznikami nieustannie dzielą
się bezcenną wiedzą i nie tylko rozwijają program dla ABI merytorycznie, ale przede wszystkim
dbają o jego użyteczność. To dzięki nim Kryptos jest najbardziej rozbudowanym narzędziem
usprawniającym prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony informacji, danych
osobowych, kontroli zarządczej, KRI, przeróżnych ISO oraz wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu
dokumentacją postępowania z ryzykiem. Program dla ABI stał się zintegrowanym systemem
wspierającym podmioty prywatne, prawne oraz publiczne w realizowaniu zadań w zakresie
szeroko pojętego tematu bezpieczeństwa. Naszym celem jest stworzenie oprogramowania
integrującego wszystkie systemy jakości, procedury, zarządzanie kryzysowe, dokumentacje
incydentów oraz analizę ryzyka zgodnego z ISO.
Wkrótce zacznie funkcjonować zamiast skrótu ABI, pojęcie Inspektora Ochrony Danych
ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, osoba pełniąca tę funkcję administruje
procesem przetwarzania danych osobowych.
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Osobowych, podejście KRYPTOS to traktowanie każdego użytkownika jako administratora
bezpieczeństwa. Dlaczego?
Ustawa o ochronie danych osobowych w aktualnym brzmieniu, jasno wskazuje, że
odpowiedzialność za zgodność przetwarzania i ochrony danych osobowych ponosi osoba,
która te dane przetwarza. Podejście do bezpieczeństwa informacji tylko przez perspektywę
ABIego jest błędne. Każdy pracownik, stażysta, praktykant, członek zarządu, ABI, osoba
pełniąca funkcję odpowiada SAMA ZA SIEBIE. Konieczność posiadania dowodów na realizację
obowiązków
i procedur w zakresie ochrony informacji oraz dziedzin pokrewnych dotyczących
bezpieczeństwa, nigdy nie była tak priorytetowa. W takim zarządzaniu przetwarzaniem
pomaga nasz soft. Dzięki systemowi Kryptos analiza ryzyka i kontrola nad procesami ochrony
informacji jest możliwa i niezastępowalna efektywnie żadnym innym narzędziem.

Wszyscy straszą karami GIODO, przede wszystkim ABIch…

Jesteśmy uczuleni na straszenie karami, jednak pamiętajmy o jednym z zapisów Ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), zwana dalej UODO:
„Art. 52. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich
przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
To nie ma znaczenia czy GIODO/PIP lub ktokolwiek inny nakłada tego typu kary czy nie, nie ma
znaczenia wróżenie co zrobi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po tym jak
otrzymał grzywnę za opieszałość w rozpatrywaniu skarg… Pamiętajmy, że każde udowodnione
działanie z Art. 52 UODO rodzi możliwość wytoczenia postępowania cywilnego o naruszenie
dóbr osobistych nie tylko ABIemu, ale każdemu pracownikowi. Zadajmy sobie pytanie co sami
zrobilibyśmy jeśli nieumyślnie doszłoby do wycieku zarządzanych przez nas informacji z naszej
winy, a osoba, której dotyczy sprawa wniosłaby pisemnie wezwanie do zadośćuczynienia –
droga polubowna. Zapłacilibyśmy 1000zł za nasz błąd i bez wątpienia skrzywdzenie danej
osoby; czy poszlibyśmy do sądu walczyć o inną karę ponosząc koszt przewodu sądowego? Z
doświadczenia KRYPTOS większość osób nie ma czasu na korzystanie z sądów. Wyciek mniejszej
lub większej wagi zdarza się przynajmniej raz na kwartał w każdym podmiocie, który aktywnie
funkcjonuje, wg informacji przekazywanych przez ABIch z całej Polski. Od udostępnienia
informacji zbyt głośno mówiąc osobie na korytarzu, po wysłanie życzeń do wszystkich
adresatów. Pamiętaj, jeśli dojdzie do wycieku poproś o wsparcie swojego ABI, na pewno Ci
pomoże!
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Odpowiedzi na pytania o program dla ABI
Kryptos24
Jak Kryptos24 pomoże w sytuacji wycieku osobie, której dopuściła się takiego czynu
oraz dla ABIego?

Pomoże sporządzić odpowiednią dokumentację incydentu, wraz z protokołami wyjaśnienia,
przyznania się do winy i okazania skruchy. Program KRYPTOS wspiera ABI w realizacji
dodatkowego szkolenia dla osoby, która naruszyła procedury wraz z poświadczeniem
kompetencji – egzaminem. Wygeneruje raport z incydentu dla poszczególnych zbiorów jeśli
sprawa dotyczy wielu. Wygeneruje sprawozdanie oraz w razie zlecenia kontroli zastępczej przez
GIODO, wesprze w jej realizacji. Dodatkowo program dla ABI Kryptos24 pozwala zaprosić do
rozpatrywania sprawy innych użytkowników np. wspierającego adwokata/radcę prawnego. Dla
sprawcy wycieku Kryptos24 dostarcza kompletnej dokumentacji prezentującej jej wkład,
okazanie skruchy i współdziałanie. Dla ABI program Kryptos24 udostępnia szereg narzędzi do
rozpatrzenia incydentu oraz kompletnego zarządzania procedurą np. formularz zebrania
wyjaśnień. Jak widać z powyższego opisu z Kryptos24 zrealizujesz cały cykl DEMINGa.

Czy można prowadzić dokumentację osobową ochrony informacji w formie
elektronicznej z oprogramowaniem Kryptos?
Z odpowiedzią przychodzi sam Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w
odpowiedzi sformułowanej już w kwietniu 2010 r, zaktualizowanej w listopadzie 2013, jeszcze
przed sformalizowaniem funkcji ABI: „Tak, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych nie
przesądzając formy upoważnienia wymaga jedynie, aby było ono wydane każdej osobie
mającej dostęp do danych osobowych.”
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W jaki sposób program dla ABI kontroluje realizację zadań i terminów?
Program ABI Kryptos24 powiadamia wszystkich
użytkowników, a nie tylko ABIego. Aplikacja realizuje
przypomnienia poprzez wiadomości w ramach
wewnętrznej komunikacji w programie dla ABI, wysyła
powiadomienia SMS oraz powiadomienia e-mail. Trwają
prace nad aplikacją mobilną umożliwiającą komunikację
oraz dostęp do kalendarza ABI.

Program dla ABI 1 - Kalendarz

Czy program Kryptos24 pomaga ABIm szybko przeszkolić pracowników?

Tak, program nie tylko umożliwia realizację szkolenia wraz z egzaminem przez internet, ale
również pozwala wygenerować dokument informacyjny dla danego stanowiska - również dla
ABI. Oznacza to, że nowy pracownik otrzyma proceduralną informacje z kim będzie
kontaktował się w jakiej sprawie, na jakich dokumentach będzie pracował i w jakich
pomieszczeniach, zgodną z obowiązującymi w podmiocie procedurami. To wszystko
wygeneruje, a następnie umożliwi zarządzać tymi informacjami, program dla ABI Kryptos24.

Program dla ABI 2 Szkolenie online
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SPECYFIKACJA
PROGRAMU DLA ABI KRYPTOS24
Funkcjonalności aplikacji – moduły programu ABI Kryptos24:
Podpis elektroniczny Kryptos24
• Workflow np. wymagany podpis wystawiającego oraz osoby, której podpis
dotyczy
• Dostosowanie do wymagań PL, UE, WORLD – spełnia wymagania podpisu
elektronicznego zgodnie z indywidualną opinią z 18 lipca 2016 r.
Zadania
• Jednorazowe
• Okresowe
• Automatyczne zbieranie podpisów w programie
• Automatyczne powiadomienia np. 3 dni przed terminem
• Integracja z powiadomieniami SMS
• Integracja z kalendarzem, planem zadań ABI
Workflow – obieg dokumentów
• Możliwość ustalenia obiegów, konieczności akceptacji, powiadomień sms/email
Przykład zarządzania obiegiem: Kadrowa wprowadza pracownika, automatycznie
powiadamiany jest kierownik danego działu, który ustala zakres upoważnień. ABI
powiadamiany jest o wniosku kierownika, akceptuje go. Kadrowa otrzymuje zwrotną
informację, wszyscy są powiadamiani. System kontroluje fakt przeszkolenia.
Komunikacja
• Zadania
• Zgłoszenia
• Komunikaty
• Zadania ABI
• Wiadomości wewnętrzne – chat
• Intranet
• Powiadomienia e-mail
• Powiadomienia sms
Szablony dokumentów
• Schematy numeracji
• TAGI
• Auoryzacja osób/ról do danego dokumentu
• Możliwość definiowania własnych szablonów przez ABI
Dokumenty wersjonowane
• Kontrolowanie wersji dokumentu przez program Kryptos
• Ewidencja poprawek, aktualizacji
Dokumentacja osobowa
• Ewidencja wszelkich wystawionych dokumentów
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Możliwość wgrywania skanów podpisanych dokumentów
Kontrola złożenia podpisu elektronicznego lub manualnego
Zarządzanie wieloma systemami dla zewnętrznych ABI
Archiwum programu
• Automatyczna archiwizacja bazy danych codziennie
• Bieżąca wymiana danych z serwerem Klienta – na życzenie
• Całościowy rejestr wszystkich wystawionych dokumentów
• Zaawansowana wyszukiwarka np. po dacie obowiązywania
Generator dokumentów PDF
Ewidencjonowanie wydawanych upoważnień
Zarządzanie użytkownikami
• Grupy osób
• Role
• Funkcje
• Stanowiska
Zbiory
• Elementy zbioru danych osobowych
• Podmioty
• Osoby odpowiedzialne
• Pola
• Typy osób
• Struktura
• Powiązania
• Partnerzy
• Kategorie elementów
• Kategolie pól
• Przepływ
• Adnotacja KOPIA/ORYGINAŁ/EGZEMPLARZ
• Grupowanie zbiorów i tworzenie podzbiorów
Informatyk
• Zarządzanie ewidencją sprzętu komputerowego
• Ewidencja kopii zapasowych
• Ewidencja stron www z weryfikacją cookies
Zabezpieczenia
• Fizyczne
• Organizacyjne
• Techniczne/informatyczne
Transfer danych
• Ewidencja pobrań danych
• Ewidencja udostępnień danych – np. przekazanie zaświadczenia o zatrudnieniu
• Ewidencja powierzeń przetwarzania danych osobowych
Szkolenia
• Baza szkoleń aktualizowanych przez Kryptos
• Platforma e-learningowa z możliwością śledzenia postępów, ustalania kategorii
•
•
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i tematyki szkoleń dla poszczególnych pracowników
Poświadczenie kompetencji – tworzenie egzaminów online
Szkolenia dla ABI oraz pracowników
Zarządzanie terminami szkoleń, harmonogramem ukończenia
Możliwość dodawania własnych szkoleń przez administratora
Kategoryzacja szkoleń
Kategoryzacja testów
Kreator umożliwiający tworzenie własnych szkoleń i testów
Zarządzanie ewidencją podpisów elektronicznych z dostępem do poświadczeń złożenia
podpisów Kryptos24
Przeglądy – generowanie protokołów
• Sprawozdanie do GIODO
• Kontrola zastępcza
• Audyt informatyczny
• Audyt zbiorów
• Inne przeglądy
• Możliwość audytów zgodnych z ISO 27001
• Plan sprawdzeń
• Raporty z audytów
Akty prawne – dostęp do pełnej bazy wszystkich polskich aktów prawnych z informacją
o ich wersji.
• Automatyczna aktualizacja aktów prawnych w podstawie prowadzenia zbiorów
danych osobowych
•
•
•
•
•
•
•

Program dla ABI 3 Podstawa przetwarzania

Panel użytkownika z dostępem do swoich dokumentów, podpisów, oświadczeń,
upoważnień, szkoleń.
Hasła
• Generowanie haseł jednorazowych
• Generowanie pakietów aktywacyjnych przekazywanych przez ABI dla
użytkowników
• Automatyczna zmiana hasła co 30 dni
• Kontrola siły hasła
Źródła plików
• Wgrywanie dowolnych dokumentów i możliwość ich łączenia z dokumentami w
systemie
• Synchronizacja pomiędzy FTP Klienta, a programem
Zarządzanie zdarzeniami
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Ewidencja wejść/wyjść
Ewidencja wjazdów/wyjazdów
Rejestr zdarzeń
Osoby
Rodzaje osób
Pojazdy
Firmy
Rejestr pracowników
Rejestr dostępów do kont bankowych
Wykaz budynków, pomieszczeń i obszarów
Rejestr rozmów
Rejestr kluczy
Adaptacja procedur i dokumentów ISO 27001
Rejestr zastępstw oraz upoważnień w ramach zastępstwa do zbiorów danych
osobowych, do pomieszczeń oraz innych
Rejestr zmian ABI
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych zintegrowany pomiędzy programem
zarządzanym przez ABI, a stroną zewnętrzną Klienta
Moduł konfiguracji
System działa na szybkiej, dobrze zabezpieczonej chmurze internetowej Microsoft®
Azure™, a serwer programu znajduje się w Europie
•
•
•
•
•
•
•

ZADZWOŃ JESZCZE DZISIAJ I POPROŚ O
DEMO
18 447 22 77

bok@kryptos.co

Nie ma znaczenia czy:

Zatrudniasz ABIego,
Zleciłeś pełnienie funkcji ABI na zewnątrz,
Nie posiadasz ABI.

W każdym przypadku program Kryptos24 został
stworzony dla Ciebie by ograniczyć odpowiedzialność.
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