RODO
OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź statutową posługuje się
danymi osobowymi, które przetwarza i wykorzystuje w swojej codziennej pracy.
Kancelaria Rusek i Partnerzy oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony
danych osobowych w przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami
unijnymi (RODO) oraz krajowymi, które można podzielić na:
- Przygotowanie projektów dokumentacji i procedur w zakresie danych osobowych.
- Audyt prawny w przedsiębiorstwie w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych.
- Wdrożenie dokumentacji i procedur w zakresie danych osobowych
w przedsiębiorstwie.
W ramach wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych proponujemy m.in.:
1. sprawdzenie prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych;
zbadanie podstawy, dopuszczalności, celowości, adekwatności, formy oraz
zakresu przetwarzania danych osobowych;
2. analizę posiadanej dokumentacji oraz stosowanych praktyk kształtujących
system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych wraz z wnioskami;
3. analizę stosowanych umów lub innych dokumentów warunkujących gromadzenie,
przetwarzanie, powierzenie bądź udostępnienie danych osobowych;
4. identyfikację niezgodności lub zagrożeń;
5. zmiany systemu ochrony danych mających na celu dostosowanie systemu
zarządzania bezpieczeństwem do wymagań norm prawnych w aspekcie
prowadzonej działalności;
6. weryfikację konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych
w przedsiębiorstwie;
www.rusekipartnerzy.pl

7. weryfikację konieczności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych;
8. analizę poprawności klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9. wzory umów powierzenia przetwarzanych danych;
10. pomoc w przygotowaniu środków ochrony danych (technicznych
i organizacyjnych);
11. polityki bezpieczeństwa – backup, szyfrowanie, zarządzanie uprawnieniami;
12. weryfikację zbiorów danych i zasad ich przetwarzania w formie elektronicznej;
13. tzw. check lista wdrożeniowa RODO, tj. lista działań, jakie należy podjąć, aby spełnić
wszystkie wymagania w zakresie ochrony danych osobowych;
14. pomoc i asystę w trakcie kontroli prowadzonej przez organy nadzorcze – UODO.
Podczas audytu dokonujemy weryfikacji posiadanych przez przedsiębiorcę zbiorów/baz
danych osobowych oraz narzędzi i systemów służących do ich przetwarzania, a także
weryfikujemy spełnienie wszystkich wymagań prawnych, zarówno wynikających
z przepisów prawa jak i regulacji wewnętrznych lub umownych.
Na podstawie zdobytej wiedzy rekomendujemy przedsiębiorcy konkretne działania
korygujące, które powinien podjąć, aby przedsiębiorstwo działało zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.
Po okresie wdrożenia istnieje możliwość zamówienia dodatkowego stałego monitu
i optymalizacji procedur wg. najnowszych wytycznych i praktyki organów nadzorczych.
Kontakt w sprawie RODO: RODO@rusekipartnerzy.pl
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