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“Serwer” pod biurkiem
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Wydzielone pomieszczenie
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Szafa RACK 19’’

Serwerownia

Druga serwerownia
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Wirtualizacja
TRAWERS

ZASOBY

PŁATNIK
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Kolokacja serwerów do Data Center
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                     Serwery dzierżawione

Serwery VPS         
VPS 1 rdzeń 2GHz

20GB SSD
2GB RAM

~ 11 zł netto /miesiąc

Dedykowany 8wątków 3.8GHz
2 x 2TB

32GB RAM
~ 258 zł netto /miesiąc
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Cloud
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Cloud
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Cloud - storage
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Cloud - archiwizacja
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Kontenery Docker

“A na moim komputerze działa...”

TRAWERS

BAZA DANYCH

Strona WWW

Panel Klienta

Sklep WWW Panel pośrednika

APl B2B

Kontroler domeny

Serwer DNS

Serwer Mail
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Kubernetes

Automatyczne skalowanie

Równoważenie obciążenia

Uproszczone testy
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Koszty własnego serwera

● zakup serwera na wyrost, z mocą przewidywaną na kilka lat do przodu
● bezpieczne pomieszczenie,
● zapewnienie bezpiecznego backupu
● zasilanie UPS, wymiana akumulatorów minimum co pięć lat
● system przeciwpożarowy, czujki, alarm, problematyczne gaszenie
● prędkość łącza dla zewnętrznych usług
● procedury na wypadek awarii (czas oczekiwania na nowe elementy lub 

zakup zapasowego serwera)



  

Paragrafy

Artykuł 32
Bezpieczeństwo przetwarzania 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia

praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień

bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi
w stosownym przypadku:
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a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania.
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Człowiek

Sprzęt

Siły zewnętrzne
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