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Anonimizacja dokumentów,
wyłączanie jawności treści
– sprawnie, łatwo i bezpiecznie
Dokumenty jawne, podlegające udostępnieniu lub przekazaniu,
często zawierają w swojej treści informacje, które są prawnie chronione,
np. dane osobowe, informacje stanowiące tajemnicę kontroli czy tajemnicę
przedsiębiorcy. W takim przypadku należy dokonać wyłączenia ich jawności.
Najlepiej użyć do tego dedykowanej, wszechstronnej aplikacji, zapewniającej
bezpieczeństwo treści dokumentu po anonimizacji, która zadba nie tylko
o zasłonięcie anonimizowanego fragmentu, ale o fizyczne usunięcie
anonimizowanej treści.
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D

odatkowo aplikacja tego rodzaju powinna
pozwalać na dodawanie przypisów zawierających podstawę wyłączenia jawności,
co pozwala na zapewnienie zgodności z art. 8
ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. ABC ANON to obecnie jedyna dostępna
na rynku aplikacja, która umożliwia realizację
wyżej wymienionych funkcjonalności.
ABC ANON może być wykorzystywany do
anonimizacji dokumentów dowolnego rodzaju – zarówno protokołów kontroli, umów, decyzji, pism urzędowych i innych. Przy użyciu
ABC ANON można w łatwy sposób wyłączać
jawność treści nie tylko z dokumentów edytowalnych, ale także z PDF oraz dokumentów
skanowanych.
Dla każdego rodzaju danych można stosować
odpowiednie dla nich metody anonimizacji
– zastępowanie inicjałami, zaczernienie,
wstawianie własnego tekstu. ABC ANON potrafi rozpoznawać kilkadziesiąt typów danych,
które następnie są automatycznie zaznaczane w treści. Dodatkowo ma wbudowane reguły anonimizacji – dedykowane poszczególnym typom dokumentów. Użytkownik może
także tworzyć własne reguły, zgodnie z zasadami przyjętymi w danym Urzędzie. Dzięki
temu aplikacja może być ustawiona w taki
sposób, że dla poszczególnych typów dokumentów będzie automatycznie rozpoznawa-

ła i wskazywała do anonimizacji inne rodzaje informacji.
Po wskazaniu dokumentu do anonimizacji
ABC ANON tworzy jego kopię i automatycznie dokonuje rozpoznania treści podlegających wyłączeniu jawności – według reguły
wskazanej przez użytkownika. Następnie na
ekranie zostaje wyświetlona pełna treść dokumentu, z zaznaczonymi przez aplikację
frazami do anonimizacji. Użytkownik w łatwy sposób może zaznaczonej frazie przywrócić jawność, jak również może dodać kolejną frazę do wyłączenia. Może dodać kolejny przypis lub zmodyfikować treść już istniejącego. W każdym momencie można wywołać „widok po anonimizacji” – widzimy
wówczas zarówno zakres wyłączonej treści, jak również zastosowaną metodę anonimizacji w odniesieniu do każdej z wyłączonych fraz (czy to inicjały, czy zaczernienie,
czy jeszcze inny sposób) – w razie potrzeby mamy możliwość wprowadzenia stosownych korekt.
Wykonywanie tych wszystkich operacji przy
użyciu ABC ANON jest w pełni bezpieczne,
ponieważ treść dokumentu jest zabezpieczona przed jakąkolwiek zmianą – użytkownik
może jedynie włączać/wyłączać jawność treści, natomiast nie może ingerować w samą
treść. Dokument po anonimizacji możemy

opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym – za zgodność z oryginałem.
W przypadku dużych dokumentów oraz takich, gdzie ujawnienie w ich treści tajemnicy ustawowo chronionej mogłoby wywołać określone skutki, w tym o charakterze finansowym, prace anonimizacyjne są wykonywane zazwyczaj przez więcej aniżeli jedną osobę (np. przygotowanie wersji roboczej,
sprawdzenie poprawności, zatwierdzenie,
podpisanie za zgodność z oryginałem). ABC
ANON, automatycznie zapisuje zarówno informacje o wszystkich pracownikach biorących udział w tym procesie, jak również informacje o wykonywanych przez nich czynnościach. Wszystkie te informacje są także
dostępne w postaci szczegółowych raportów.
Dzięki temu, w razie potrzeby możliwe jest
ustalenie, kto i kiedy wykonał daną czynność.
Reasumując: ABC ANON to profesjonalna,
bezpieczna i łatwa w użyciu aplikacja pozwalająca na anonimizację i wyłączanie jawności treści z wszelkiego rodzaju dokumentów. Oferuje
najszerszy zakres funkcjonalności i gwarantuje
zgodność z obowiązującym stanem prawnym.
ABC ANON to aplikacja, która powinna być
na wyposażeniu każdego urzędu. 
Więcej informacji: www.anon.abcpro.pl
*Prezes Zarządu ABC PRO Sp. z o.o.
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