artykuł sponsorowany

administracja

ABC ANON Aplikacja niezbędna w każdym urzędzie
Przy udostępnianiu dokumentów, w szczególności stanowiących informację
publiczną, należy zadbać o to, aby w prawidłowy sposób dokonać wyłączenia
jawności zawartych w nich danych osobowych (RODO), jak również innych
tajemnic ustawowo chronionych. W praktyce zadanie to może się okazać
trudne w realizacji, w szczególności gdy dokument źródłowy posiadamy
jedynie w postaci pliku PDF lub jako skan. Dobrym i zarazem bardzo
efektywnym rozwiązaniem jest użycie do tego celu aplikacji ABC ANON.
Autor: Ryszard Adam Grytner*
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BC ANON przeznaczony jest dla wszelkiego typu urzędów i innych instytucji,
do których mają zastosowanie przepisy
ustawy o dostępie do informacji publicznej
– ze szczególnym uwzględnieniem JST. Pozwala na dokonywanie anonimizacji zarówno danych osobowych, nazw przedsiębiorców, danych adresowych oraz danych kontaktowych, jak też wyłączanie jawności zaznaczonych części dokumentu ze względu
na ograniczenia z innych powodów (tajemnice ustawowo chronione, informacje niejawne itp.). Wszystkie operacje wykonywane są
domyślnie zgodnie z regułami stosowanymi
w sądach administracyjnych, przy czym każdy użytkownik ma możliwość tworzenia i stosowania własnych reguł.
ABC ANON może być wykorzystywany do
anonimizacji dokumentów dowolnego rodzaju, np. protokołów kontroli, umów, decyzji,
pism urzędowych czy innych dokumentów.
Przy użyciu ABC ANON można w łatwy sposób wyłączać jawność treści nie tylko z dokumentów edytowalnych, ale także z PDF oraz
dokumentów skanowanych.
Kluczowe funkcjonalności aplikacji ABC
ANON:
1.	Anonimizacja i wyłączanie jawności treści
–	anonimizacja danych osobowych, nazw
przedsiębiorców i innych danych (adresy
mail, numery telefonów itp.) – zgodnie
z metodologią stosowaną w sądach administracyjnych, z możliwością tworzenia i stosowania własnych metodologii;
–	wyłączanie jawności treści w dokumentach ze względu na ograniczenia jawności (tajemnice ustawowo chronione, informacje niejawne itp.).
2.	Praca z dokumentami w dowolnych formatach:
–	dokumenty edytowalne (np.: doc/docx
rtf /odt);

–	dokumenty PDF – przeszukiwane oraz
skany dokumentów.
3.	Pełne bezpieczeństwo procesu anonimizacji:
–	proces anonimizacji/wyłączania jawności treści realizowany jest na kopii
dokumentu anonimizowanego (nie ma
zatem fizycznej możliwości ingerencji
w oryginał);
–	każda czynność anonimizacji/wyłączenia jawności jest w pełni rozliczalna
– posiada przypisane do niej dane pozwalające na ustalenie kto, kiedy i w jakim kontekście daną czynność wykonał, kto ją zatwierdził etc.
–	w dokumencie po anonimizacji treści
zanonimizowane/wyłączone z jawności są fizycznie usuwane, a nie jedynie
zasłaniane – w efekcie nie ma fizycznej
możliwości ich odczytania.
4.	Pełna zgodność z przepisami o dostępie do
informacji publicznej.
	Przy każdym anonimizowanym wyrażeniu/
frazie lub tekście, którego jawność została wyłączona, użytkownik ma możliwość
utworzenia stosownego przypisu zawierającego informacje, o których mowa w art. 8
ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (o zakresie i podstawie prawnej
wyłączenia, organie lub osobie, która dokonała wyłączenia). Aplikacja pozwala na dodawanie przypisów również w anonimizowanych dokumentach PDF oraz dokumentach skanowanych. Dodatkowo, dostępny
w aplikacji kreator przypisów pozwala na
wcześniejsze zdefiniowanie ich treści w zależności od rodzaju wyłączenia.
5. Czytelne widoki anonimizacyjne.
	Użytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje
widoków treści anonimizowanego aktu, to
jest:
–	podstawowy widok roboczy, na którym
widać wyrazy/frazy wskazane do ano-

nimizacji, przy czym cały czas widzimy
anonimizowaną treść (np. w zaczernionych polach);
–	widok po anonimizacji, gdzie użytkownik widzi, jak będzie ostatecznie wyglądał dokument po anonimizacji.
	Dodatkowo, na lewym menu znajduje się
lista zanonimizowanych wyrażeń/fraz
– poszczególne frazy są „powiązane”
z tekstem.
6.	Realizacja zasady: aplikacja pomaga, ale to
użytkownik decyduje.
	Aplikacja w maksymalnym stopniu wspiera
użytkownika – m.in. automatycznie wyszukuje frazy podobne do zaznaczonych (z użyciem polskiej fleksji), rozpoznaje imiona i nazwiska, informacje adresowe (kody
pocztowe, nazwy ulic i miejscowości), dane
identyfikacyjne (NIP, PESEL, KRS) itp.
	Niemniej jednak to użytkownik ostatecznie decyduje, które treści mają zostać zanonimizowane (ma być wyłączona ich jawność), a które nie i jaki ma być ostateczny
kształt dokumentu po anonimizacji.
7. Raporty z procesu anonimizacji.
	Raporty z procesu anonimizacji są generowane automatycznie i są dołączane do dokumentu roboczego. Zawierają szczegółowe informacje o tym, kto, kiedy i w jakim
zakresie dokonał anonimizacji.
Reasumując: ABC ANON to profesjonalna,
bezpieczna i łatwa w użyciu aplikacja pozwalająca na anonimizację i wyłączanie jawności
treści 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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