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Rozwiązanie Titus wspiera firmy i instytucje, pomaga dostosować się do 
wymagań dla ponad 12 artykułów RODO.

Prezentujemy kompleksowe i kompatybilne rozwiązanie do ochrony 
danych, które zabezpieczy Twoją kadrę, procesy biznesowe i technologię. 
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją drogę świadomego 
przestrzegania przepisów, czy szukasz rozwiązania ułatwiającego 
bezpieczeństwo przechowywania danych, Titus pomoże Ci osiągnąć cele 
biznesowe w zgodzie z obowiązującym prawem.

W jaki sposób Titus 
pomaga twojej organizacji
przestrzegać RODO?
Titus zwiększa skuteczność twojej polityki 
ochrony danych i prywatności, identyfikując 
posiadane dane, ich wrażliwość i sposób, 
w jaki powinien je obsługiwać dział 
bezpieczeństwa. Branża i analizy analityczne 
wskazały, że identyfikacja i klasyfikacja 
danych to podstawowe kroki w zakresie 
zgodności z RODO. Titus oferuje rozwiązanie, 
które angażuje pracowników i egzekwuje 
zasady firmy dotyczące identyfikacji, 
klasyfikacji i zabezpieczenia danych 
osobowych.

TWÓJ BIZNES MOŻE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z 
RODO, JEDNAK W MIARĘ ZWIĘKSZANIA 
SIĘ ILOSĆI DANYCH, POTRZEBUJESZ 
ROZWIĄZANIA, KTÓRE CHRONI DANE 
OSOBOWE KIEDY SĄ TWORZONE I 
UDOSTĘPNIANE.
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Zidentyfikuj dane osobowe
Identyfikacja wartości biznesowej w wiadomościach e-mail 
i dokumentach umożliwia organizacji podejmowanie 
świadomych decyzji dotyczących sposobu przetwarzania 
danych osobowych. Titus umożliwia organizacjom 
identyfikację wrażliwości nieustrukturyzowanych danych 
dzięki obsłudze automatycznej, sugerowanej przez system 
lub identyfikowanej przez użytkownika.

Bezpieczne dane osobowe
Na podstawie identyfikacji i klasyfikacji Twoich danych 
osobowych Titus będzie egzekwować zgodne z RODO zasady 
bezpieczeństwa i ochrony danych przed naruszeniem. 
Niezależnie od tego, czy uniemożliwia to dystrybucję 
jakichkolwiek danych osobowych poza Twoją siecią, czy 
zapobiega szyfrowaniu informacji sklasyfikowanych jako 
dane osobowe. Oprogramowanie Titus stosuje przyjęte 
zasady bezpieczeństwa i zgodności z RODO tak, aby chronić 
Twoje najbardziej wrażliwe dane.

Klasyfikuj dane osobowe
Klasyfikuj dane zapisane lokalnie i dane w ruchu, 
automatycznie lub w toku pracy. Titus działa tam, gdzie 
pracują Twoi pracownicy - w narzędziach zwiększających 
produktywność, wiadomościach e-mail, komputerach, 
aplikacjach mobilnych i internetowych. Klasyfikacja danych 
Titusa stosuje trwałe metadane do zrestrukturyzowanych 
danych, które uruchamiają odpowiednie procesy 
bezpieczeństwa.
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Dlaczego
Titus?
Wybierając technologię do ochrony danych, nie ryzykuj 
stawiając na rozwiązanie jednego dostawcy. Titus ma 
elastyczny, wydajny i otwarty algorytm reguł, który 
bezproblemowo integruje się z istniejącym zapleczem 
zabezpieczeń. 

Firma Titus działa jako partner we wdrażaniu strategii 
bezpieczeństwa, wykorzystując naszą sprawdzoną 
metodologię, zbudowaną i udoskonaloną przez ponad 10 
lat doświadczenia w identyfikacji danych i bezpieczeństwie. 
Zaprojektowaliśmy nasze rozwiązania, aby wspierać 
zgodność z wymogami regulacyjnymi, takimi jak RODO. 

W jaki sposób Titus 
wspiera Twój biznes?
Twoja firma stworzyła procesy i technologie 
bezpieczeństwa, aby spełnić cele biznesowe 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
Potrzebujesz prostego, dyskretnego 
rozwiązania RODO, które pomoże Ci osiągnąć 
zgodność i jednocześnie będąc w pełni 
kompatybilnym z innymi rozwiązaniami 
bezpieczeństwa danych. Twoi pracownicy 
potrzebują swobody pracy tak samo, jak 
potrzebujesz, aby chronić swoje dane 
wrażliwe. Titus pomaga chronić dane
w codziennej pracy. 

Umieszczamy politykę w centrum 
strategii ochrony danych, umożliwiając 
dostosowanie i skalowanie w celu spełnienia 
zarówno wymagań RODO, jak i wymagań 
biznesowych, niezależnie od tego, gdzie 
pracują Twoi ludzie oraz jak wygląda twój 
ekosystem bezpieczeństwa i technologii oraz 
środowisko. Niezależnie od tego, czy Twoi 
pracownicy używają technologii mobilnej, 
chmurowej czy stacjonarnej, na wybranym 
przez siebie narzędziu produktywnym, 
Titus pomoże ci wykorzystać twoje zasady 
do identyfikacji i zabezpieczenia danych 
osobowych.
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O Titus
Titus jest liderem w dostarczaniu rozwiązań, które umożliwiają firmom przyspieszenie wdrażania 
ochrony danych. Miliony użytkowników w ponad 120 krajach zaufało firmie Titus w utrzymaniu 
zgodności i bezpieczeństwa danych. W tym firmy należących do największych instytucji finansowych 
i produkcyjnych na Świecie, organizacje rządowe i wojskowe w G-7 i Australii oraz firmy z listy 
Fortune 2000. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Titus może pomóc w programach znakowania i 
metadanych CUI i CNSI, skontaktuj się z nami.
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