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MƏZMUN  

• Yeni nəzarət çərçivəsi 

• GDPR nədir? 

• GDPR tələbləri 

• Əhatə dairəsi 

• Ġdarəetmə və  DNS təsirləri 

• Tələblər ətraflı 

• Bank və sığorta sektoruna tövsiyələr 

 



MƏXFILIYƏ YENI NƏZARƏT ÇƏRÇIVƏSI 



GDPR NƏDIR? 

Avropa Birliyinin konfidensial məlumatların qorunması üzrə Fərdi Məlumatların Mühafizəsinin 
Ümumiavropa Reqlamenti 

GDPR Ģərtlərini ciddi 
pozanlar yerləĢmə 
məkanından asılı olmayaraq 
–  

20 milyon avroya qədər  

və ya  

maliyyə ilində  

dövriyyəsinin 4%-i  

miqdarında cəriməsi 



GDPR NORMATIVLƏRINĠN TƏLƏBLƏRI (ARDı) 



GDPR NORMATIVLƏRINĠN TƏLƏBLƏRI (ARDı) 

• Məlumatların mühaifizə tələblərinin əhatə dairəsi; 

• Cərimə sanksiyalarının fərdi məlumatlara nəzarət və 
emal edənlərə tətbiqi; 

• Məlumatların tədim edilməsinin razılaĢdırlması; 

• Sızma halında məlumat sahiblərinin və nəzarət 
orqanlarının məlumatlandırılması; 

• Məlumatlardan istifadə, daxilolma nəzarətlərinin 
gücləndirilməsi; 

 



GDPR NORMATIVLƏRINĠN TƏLƏBLƏRI 

• Məlumat subyektinin silinməsini və 
emalının dayandırılması səlahiyyət; 

• Məlumatların mühafizəsini, sistemin ilikin  
SDLC fazasında tətbiqi; 

• Fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə 
inzibatçının təyini; 

• Periodik qaydada fərdi məlumatlara 
təsirlərin DPO qiymətləndirməsi. 

 



ġIRKƏT VƏ TƏġKILATLARı ÜZRƏ ƏHATƏSI 

• AB vətəndaĢlarının məlumatlarını saxlayan, 
emal edənlər 

 

• AB-də fəaliyyət göstərən bizneslər; 

 

• AB vətəndaĢ olan iĢçiləri, müĢtəriləri, 
abonentləri, partnyorlar; 

 

• Kənardan AB vətəndaĢlarına məhsullarını və 
xidmətlərini təqdim edən Ģirkətlər. 

 



ĠDARƏETMƏ VƏ DNS TƏSIRƏLƏRI 

• Audit xidmətində dəiĢiklik 

 

• Ġnformasiya təhlükəsizliyi iĢinin əhatə dairəsi 

 

• HüquqĢünasların iĢinin əhatə dairəsi  

 

• Risk menecmentin fəaliyyət istiqamətləri 

 



AUDIT VƏ NƏZARƏT FƏLAIYYƏTI ÜZRƏ 

• Bankda fərdi məlumatların idarə 
olunmasının qiymətləndirilməsi; 

 

• Mühafizə olunan məlumatların 
qiymətləndirməsi - audit planı; 

 

• Məlumatlara risk, nəzarətlərin 
periodik qiymətləndirilməsi.  

 



ĠNFORMASIYA TƏHLÜKƏSIZLIK ÜZRƏ 

Məlumatların yerləĢdiyi, emal olunduğu 
məkanlarda  

 

• sitemlərin boĢluqlarının təhlili; 

• loq menecment; 

• audit izləmə sistemlərinin yoxlanılması; 

• nüfuzetmə testlərinin keçirilməsi. 

 

 



HÜQUQ VƏ RISK MENECERLƏRI 

• Hüquq  - GDPR tələblərinin normativ, 
qayda və prosedurlara uyğunlaĢdırması 

  

• Risk – Bankın məlumatlara təsirlərin 
qiymətləndirməsi: 

• müvafiq risk xəritəsi,  

• Risk profilləri  

• Risk nəzarətləri  

• GDPR uyğunuluğu və risk limiti 

 



MÜġTƏRI RAZıġLAġMALARıNDA STANDARTLAġMA 

Təqdim və istifadə olunan müşətri məlumatlarında razılıq 
(Cookie Consent) 



LƏĞV ETMƏ HÜQUQU VƏ QORUNMA 

• İstifadə və ləğv etmə hüququ - istifadəçi təfəindən 
istənilən vaxt öz informasiyanı əldə edə bilməsi 

• məlumatlarının necə saxlandığı, emal olunduğu və istifadəsi 

• Ġstənilən vaxt məlumatının Ģirkətin sistemindən silinməsi 
hüququ 

• Həssas məlumatların qorunması  - sorğunun 
əsaslandırılması 

• Qorunması (sağlamlıq qeydləri, etnik, dini mənsubiyyəti, 
bimotrikası və s.) 

• Mühafizə (daxilolmalara nəzarət, Ģifrələmə, Ģifrəli kanalla 
ötürmə və s.) tətbiqi. 

 



MƏLUMATLANDıRMA VƏ MƏLUMAT ĠNZIBATÇıSı 

• Nüfuzdan salınma, sızma barədə 
məlumatlandırma - 72 saat ərzində 

• İnformasiya sisteminin binövrəsində 
mühafizənin tətbiqi  

• Məlumatların Mühafizəsi üzrə Ġnzibatçı (DPO) vəzifəsini 
təsisi və funksiyaları: 

• GDPR uyğunluğun qiymətləndirilməsi; 

• Proseslərdə üzrə tələblərin nəzərə alınması; 

• ĠĢçilər arasında maarifləndirmə və təlimlərin təĢkili; 

• Nəzarətedici orqanlarl və Bank arasında koordinasiya.  



BANK VƏ SıĞORTA ÜZRƏ TÖVSIYƏLƏR 
 

Təşkilatı tədbirlər:  

• Məlumatların mühafizəsi üzrə inzibatçısının təyini və Rəhbərliyə hesabat 

• Nəzarət çərçivəsi, qaydalar və rollar 

 

Proses üzrə tədbirlər:   

• Məlumatlarla iĢləmə prosesinin və əhatə dairəsinin müəyyənləĢdirilməsi 

• fərdi məlumatların saxlanması, açıqlanması, ləğvetmə Ģərtlərinin tətbiqi 

 

Informasiya Sistem üzrə tədbirlər:  

• Fərdi məlumaltların ĠT sistemdə inventarizasiyası   

• TəsnifləĢdirmə (konfidensial, məhdud, ictimai), bizneslə əlaqələndirmə 

• Nəzarət tədbir və alətləri 

 



DIQQƏTINIZƏ GÖRƏ TƏġƏKKÜR! 


