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πλατφόρµα της TrustArc για τη 
διαχείριση της προστασίας προ-
σωπικών δεδοµένων, είναι µια 
ολοκληρωµένη λύση που εξυ-
πηρετεί κάθε στάδιο του πλάνου 

προστασίας ενός οργανισµού, σε όλα τα τµήµατα 
και σε όλο τον οργανισµό. Πρόκειται για µια ισχυ-
ρή, ευέλικτη λύση, που αποδεδειγµένα εφαρµό-
ζεται σε όλα τα στάδια της συµµόρφωσής µε τον 
GDPR. Είναι κτισµένη σε modules, όπου το κάθε 
ένα εξυπηρετεί συγκεκριµένο σκοπό. Τα modules 
της λύσης, φτιάχνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα, 
ανάλογα µε τις ανάγκες και τα µεγέθη του κάθε 
οργανισµού. Σαν λύση SaaS, είναι εύκολη στην 
εφαρµογή και απλή στη διαχείριση.  

Ads Compliance Manager
Τα πρότυπα Online Behavioral Advertising (OBA), απαιτούν 
να ειδοποιούνται οι χρήστες και να τους δίνεται η επιλο-
γή για τη χρήση των δεδοµένων τους. Η διαχείριση αυτής 
της διαδικασίας, σε πολλαπλές καµπάνιες µε εκατοµµύρια 
impressions, προϋποθέτει τεχνολογία που να λειτουργεί 
στα µεγέθη αυτά και ταυτόχρονα δεν θα επηρεάζει τους 
χρήστες. Το Ads Compliance Manager, διασφαλίζει τη συµ-
µόρφωση των διαφηµιστικών ενεργειών και είναι εγκεκρι-
µένο από το DAA, EDAA και DAAC, ενώ µας εξυπηρετεί να 
φθάσουµε χρήστες mobile ή desktop users σε οποιονδήπο-

τε περιβάλλον, είτε χρησιµο-
ποιούν cookies είτε όχι.

Assessment Manager
Η διεξαγωγή ασκήσεων εκτί-
µησης συµµόρφωση (PIA) 
και κινδύνων, είναι µια κα-
θηµερινή πρακτική για την 

προστασία προσωπικών δεδοµένων και µε τον ερχοµό του 
GDPR πλέον γίνεται απαίτηση. Για να ανταπεξέλθουµε µε τον 
όγκο αυτό, χρειάζεται µια λύση αυτοµατοποίησης αυτής της 
διαδικασίας. Το Assessment Manager, αξιολογεί γρήγορα που 
και γιατί υπάρχουν προβλήµατα συµµόρφωσης και προτείνει 
πως µπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Παρακολουθεί και συ-
γκρίνει συνέχεια τη ροή και τη χρήση των δεδοµένων µε τις 
πολιτικές και τους κανόνες. 

Cookie Consent Manager
Τα cookies είναι συχνά απαραίτητα για την εύρυθµη λει-
τουργία µιας ιστοσελίδας και την ανάλυση ή και την εµφά-
νιση διαφηµιστικών ενεργειών. Κάθε cookie είναι ικανό να 
εντοπίσει πολίτη της ΕΕ, που σηµαίνει ότι επεξεργάζεται 
πληροφορίες που υπάγονται κάτω από τον GDPR.  Αυτό 
προϋποθέτει αυστηρά, ότι πρέπει να υπάρξει προειδοποί-
ηση και συγκατάθεση από το άτοµο, βάση του Άρθρου 6 32.  
Η ΤrustArc πρωτοπορεί και στον τοµέα αυτό, από το 2012. 

Το φάσµα εφαρµογής του GDPR είναι ευρύ και πολύπλοκο. Η Cysoft καινοτοµώντας ακόµη µια 
φορά, συνεργάζεται µε την TrustArc για να καλύψει ακόµα ένα κοµµάτι αυτού του πάζλ, που 
λέγεται GDPR.
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Το Cookie Consent Manager χρησιµοποιείται από εταιρίες 
όλων των µεγεθών σε κάθε κλάδο. Η νέα έκδοση, είναι 
σχεδιασµένη να συνάδει µε τις απαιτήσεις του GDPR και εί-
ναι εµπλουτισµένη µε την πείρα ειδικών στον τοµέα αυτό, 
που το έκαναν πρότυπο στο είδος του τα τελευταία 6 χρό-
νια. Πρόκειται για µια δυνατή και ευέλικτη λύση που υπο-
στηρίζει την παραµετροποίηση και branding, µέσω ενός 
script, συνδυασµό µε tag management systems για zero 
cookie load, audit trails και εφαρµόζεται παγκόσµια µέσω 
δυναµικής αναγνώρισης γλώσσας. Αντιµετωπίστε θέµατα 
Cookie Compliance στην ΕΕ µε εργαλείο που διευκολύνει 
τους χρήστες να δώσουν την συγκατάθεσή τους για την 
συλλογή προσωπικών δεδοµένων. 

Data Flow Manager
Η διαχείριση ροών 
δεδοµένων για εκα-
τοντάδες ιστοσελίδες, 
συστηµάτων και προ-
µηθευτών, µαζί µε τις 
δωδεκάδες των τύ-
πων δεδοµένων, είναι 
για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις κάτι πολύπλοκο. Η διαχείριση προστασίας προ-
σωπικών δεδοµένων και συµµόρφωσης κινδύνων, είναι 
σχεδόν αδύνατη χωρίς ισχυρή και αποδεδειγµένη τεχνολο-
γία, για να χαρτογραφήσει την ροή δεδοµένων από πελά-
τες και εργαζόµενους, καθώς και για την ανάλυση τους για 
κίνδυνο και συµµόρφωση. Χρησιµοποιώντας δυνατό drag 
and drop engine του Data Flow Manager, δηµιουργούµε 
χάρτες δεδοµένων του οργανισµού µας, εύκολα και γρήγο-
ρα.  Μπορούµε να δηµιουργήσουµε άµεσα αναφορές συµ-
µόρφωσης,  π.χ. µε το Άρθρο 30 του GDPR, µε στοιχεία από 
το Data Inventory µας. Η λύση είναι ασφαλή και δηµιουργεί 
ένα data inventory, που µας επιτρέπει να επέµβουµε άµεσα 
µειώνοντας τους κινδύνους. 

Direct Marketing Consent Manager
Το Direct Marketing Consent Manager προσφέρει µια δυ-
νατή, ευέλικτη και επεκτάσιµη λύση σε όσους αξιοποιούν 
αυτόν τον τρόπο προώθησης. Το σύστηµα, συλλέγει και 
αποθηκεύει πληροφορίες συγκατάθεσης χρηστών σε κε-
ντρική βάση δεδοµένων, που φιλοξενείται στην TrustArc. 
Είναι σχεδιασµένο, για να εξυπηρετεί τη συµµόρφωση στις 
απαιτήσεις GDPR και συγκατάθεσης των χρηστών για την 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ερευνών, συνδροµών 
σε ενηµερωτικά newsletter και άλλες ενέργειες προώθησης. 

Dispute Resolution 
Manager
Μας επιτρέπει να δια-
χειριστούµε διαφορές 
που µπορεί να προκύ-
ψουν µε καταναλωτές 
σχετικά µε παράπονά 
για πιθανή παραβίαση 
της ιδιωτικότητας των 
δεδοµένων τους καθώς επίσης και να µετριάσουµε ακού-
σιες παραβιάσεις σε περίπτωση αλλαγών σε ιστοσελίδες 
ή νέες προωθητικές ενέργειες. Λειτουργεί ως ενδιάµεσος 
σταθµός επίλυσης, πριν περάσουν σε οργανισµούς όπως 
FTC – Federal Trade Commission ή ICO – Information 
Commission Offi  cer.  Βοηθά επίσης, µε την αντιµετώπιση 
άλλων προγραµµάτων προστασίας δεδοµένων όπως το 
Αµερικάνικο Privacy Shield.

Individual Rights Manager
Το Individual Rights Manager καθιστά έτοιµο τον οργανι-
σµό να απαντήσει ανά πάσα στιγµή στις πληροφορίες που 
έχουν συλλεχθεί, να προσδιορίσει ποια δικαιώµατα έχουν 
εφαρµοστεί, αν ισχύουν εξαιρέσεις και την κατάλληλη 
λύση για την ανταπόκριση στο αίτηµα. 

Website Monitoring Manager
Η χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών καταγραφής βελτι-
ώνει την εµπειρία του χρήστη που επισκέπτεται ένα website. 
Ταυτόχρονα όµως, ανοίγει τον δρόµο σε κινδύνους και προ-
βλήµατα συµµόρφωσης, αφού η διαχείριση τους είναι δύ-
σκολη. Χρειαζόµαστε µια τεχνολογία που να αναγνωρίζει, να 
αναλύει και να διαχειρίζεται αυτές τις τεχνολογίες σε όλο το 
διαδικτυακό µας κόσµο. Το Website Monitoring Manager µας 
βοηθά να κρατάµε λεπτοµέρειες των cookies, fl ash cookies, 
web beacons, pixel tags και third party vendors που µπο-
ρεί να τα τοποθετήσουν στο sites µας. Αξιολογεί επίσης την 

αξιοπιστία τέ-
τοιων cookies 
από third party, 
µε ειδικό δια-
µ ο ρ φ ω µ έ ν ο 
αλγόριθµο και 
του δίκτυου 
ε υ α ί σ θ η τ ω ν 
δεδοµένων της 
TrustArc 
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