OFERTA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

AUDYTY I WDROŻENIA

OUTSOURCING INSPEKTORA DANYCH

SZKOLENIA

Audyty i wdrożenia

AUDYT WSTĘPNY
Usługa realizowana drogą elektroniczną, wykonywana w oparciu o wiadomości dostarczone przez
zamawiającego za pośrednictwem ankiety online. Forma ta umożliwia zebranie danych niezbędnych do
przeprowadzenia analizy pod kątem wymogów RODO. Na podstawie przekazanych informacji zamawiający
otrzymuje raport zawierający:
 okres regulacji obejmujących jego działalność przewidzianych w rozporządzeniu,
 listę zalecanych działań do wykonania w przedsiębiorstwie zamawiającego,
 informacje o obowiązkach i opcje sposobu ich realizacji,
 rekomendacje działań rozwijających system ochrony danych osobowych,
 informacje o wymaganej dokumentacji w przedsiębiorstwie,
 wskazówki na co przy danym profilu działalności należy zwrócić uwagę, przy przetwarzaniu danych
osobowych.
Raport stanowi podstawę do podjęcia w przedsiębiorstwie działań umożliwiających spełnienie obowiązków
wynikających z rozporządzenia.
WDROŻENIE
Usługa umożliwia wsparcie we wdrożeniu zaleceń opracowanych na podstawie AUDYTU WSTĘPNEGO.
Do zakresu wdrożenia w szczególności zalicza się:
 weryfikację lub opracowanie wymaganej dokumentacji,
 konsultacje realizowanych projektów,
 opiniowanie procesów,
 weryfikację lub opracowanie polityk, procedur i instrukcji umożliwiających wykazanie spełnienia
obowiązków wynikających z rozporządzenia,
 analizę podstaw prawnych przetwarzania danych,
 ocenę systemu ochrony danych osobowych.
AUDYT KOŃCOWY
Usługa realizowana jest w siedzibie zamawiającego.
Audyt obejmuje:
 kontrolę wdrożenia,
 ocenę otoczenia,
 weryfikację systemu ochrony danych osobowych,
 audyt procesów najistotniejszych dla przetwarzania danych,
 ocenę świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
Na podstawie zgromadzonych informacji zamawiający otrzymuje raport określający stopień spełniania
wymogów rozporządzenia oraz dalsze zalecenia.

Outsourcing Inspektora Danych

W CZYM POMOŻE CI INSPEKTOR?

informowanie administratora, podmiotu
przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych przepisów unii lub
państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie

udzielanie zaleceń co do oceny
skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania

pełnienie funkcji punktu
kontaktowego dla osób, których
dane dotyczą oraz dla organu
nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem,
w tym z uprzednimi konsultacjami
oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we
wszelkich innych sprawach

podział obowiązków, działania zwiększające
świadomość, szkolenia personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania
oraz powiązane z tym audyty

opracowywanie lub opiniowanie umów,
regulaminów lub innych dokumentów
w zakresie zgodności z przepisami
o ochronie danych osobowych

obsługa naruszeń
ochrony danych
osobowych

monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia,
innych przepisów unii lub państw członkowskich o ochronie
danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych

OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH TO KROK ZAPEWNIAJĄCY
OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.
Usługa dedykowana jest podmiotom, które wdrożyły i dostosowały procedury do wytycznych zawartych
w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz chcą powierzyć utrzymanie tego obszaru podmiotowi
zewnętrznemu. Świadczymy również usługi kompleksowe - łącząc usługę AUDYTU I WDROŻENIA
z OUTSOURCINGIEM INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.
Istnieje możliwość wyznaczenia jednego IOD dla kilku podmiotów powiązanych.

Szkolenia
W TRAKCIE SZKOLENIA ZOSTANĄ OMÓWIONE M.IN. KWESTIE ZWIĄZANE Z:









analizą przepisów branżowych pod kątem stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
aktualnymi interpretacjami UODO,
różnicą między upoważnieniem do przetwarzania danych a powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
przetwarzaniem wizerunku w rekrutacji i trakcie zatrudnienia,
systemem monitoringu obiektu i pojazdów,
przetwarzaniem danych dostępnych w CEIDG czy KRS,
przetwarzaniem danych o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa,
procesem pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych i zachodzących w nim zmianach.







SZKOLENIA DLA OSÓB
Wprowadzenie do Rozporządzenia
ZARZĄDZAJĄCYCH
Dane osobowe oraz ich kategorie
I PRACOWNIKÓW
Podstawy przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych w związku z zatrudnieniem
Preferowane ilość uczestników: 20 osób
Czas szkolenia: 6-8 godzin
Przetwarzanie danych przy sprzedaży i promocji
produktów i usług
Proponowana cena szkolenia organizowanego
na terenie województwa dolnośląskiego:
 Prawa osób, których dane są przetwarzane:
200 zł netto/os.
o prawo dostępu do danych
o prawo do usunięcia danych
o prawo do sprostowania danych
o prawo do przenoszenia danych
o prawo do sprzeciwu
o prawo do ograniczenia przetwarzania
o prawo do odmowy podlegania automatycznym decyzjom
 Obowiązki administratora danych:
o obowiązek informacyjny
o obowiązek projektowania systemów z uwzględnieniem ochrony danych
o obowiązek wdrożenia dokumentacji
o obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych
o obowiązek zgłoszenia naruszeń
 Postępowanie z incydentami















SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW
Wprowadzenie do Rozporządzenia
Dane osobowe oraz ich kategorie
NA IOD I OSÓB PEŁNIĄCYCH
Podstawy przetwarzania danych osobowych
TĘ FUNKCJĘ
Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Preferowane ilość uczestników: 20 osób
o prawo dostępu do danych
Czas szkolenia: 6-8 godzin
o prawo do usunięcia danych
Proponowana cena szkolenia organizowanego
o prawo do sprostowania danych
na terenie województwa dolnośląskiego:
o prawo do przenoszenia danych
350 zł netto/os.
o prawo do sprzeciwu
o prawo do ograniczenia przetwarzania
o prawo do odmowy podlegania automatycznym decyzjom
Obowiązki administratora danych:
o obowiązek informacyjny
o obowiązek projektowania systemów z uwzględnieniem ochrony danych
o ocena skutków w zakresie ochrony danych
o obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych
o zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
o zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowanych oraz domyślna ochrona danych
Współpraca z organem nadzorczym
Podmioty przetwarzające a bezpieczeństwo przetwarzania
Profilowanie w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
Wyznaczenie inspektora ochrony danych
Sankcje dla przedsiębiorców

W zakresie swoich usług możemy przygotować i przeprowadzić program szkoleń branżowych (dla
określonej grupy przedsiębiorców, np. z branży TSL) oraz z wybranej dziedziny (np. kadry,
ubezpieczenia, windykacja). Organizujemy również szkolenia zamknięte na zlecenie przedsiębiorcy,
dedykowane dla jego kadry pracowników.
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52-200 WROCŁAW
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KONTAKT:
tel. kom.: +48 509 078 909
tel. kom.: +48 505 133 119
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