
Ochrona danych osobowych wg RODO (GDPR)

W ramach usługi auditu eksperci DEKRA sprawdzą, czy firma spełnia 
nowe wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, wprowadzane 
przez rozporządzenie RODO (GDPR).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 
O OCHRONIE DANYCH) zmienia podejście podmiotów do gromadzenia, przechowywania i prze-
twarzania danych kontrahentów, klientów, pacjentów itd.

Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO (GDPR) 
wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, 
które wprowadzi rozporządzenie RODO, dotyczyć będą niemalże wszystkich podmiotów gospodarczych, które w toku 
swojej działalności gromadzą, przechowują i przetwarzają dane osobowe. Obejmą więc zarówno placówki ochrony 
zdrowia, duże zakłady produkcyjne, ale też przedsiębiorstwa z sektora MŚP i firmy rodzinne.

 

Eksperci DEKRA, posiadający szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny zgodności z bieżą-
cymi i nowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, służą pomocą 
firmom i organizacjom w zakresie ich dostosowania do wymogów rozporządzenia RODO.

Naruszenie zasad rozporządzenia RODO obarczone jest ryzykiem kar finansowych do 4% rocznego obrotu przedsię-
biorstwa (do 20 milionów euro).
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Grupa DEKRA w Polsce:

GDAŃSK

Analizie zastosowania obowiązujących aktualnie oraz wprowadzanych przez RODO wymagań w odniesieniu 
do auditowanej organizacji
Analizie w zakresie opracowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w organizacji 
(rejestry, w tym rejestr naruszeń, procedury)
Analizie w obszarze ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych.

Audit DEKRA ochrony danych osobowych wg RODO polega na:

Obiektywna ocena poziomu spełniania przez przedsiębiorstwo obecnych i wprowadzanych przez RODO 
wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
Praktyczne rekomendacje odnośnie obszarów, w których niezbędne są działania doskonalące
Usługa auditu ochrony danych osobowych dopasowana do specyfiki badanej organizacji. Pod uwagę brane
są: charakter przetwarzanych danych (w tym przetwarzanie danych wrażliwych), branża i rodzaj działalności, 
wielkość zatrudnienia, charakterystyka pracowników związanych z ochroną i przetwarzaniem danych,
stosowane narzędzia organizacyjne i informatyczne

Korzyści dla firmy płynące z auditu DEKRA:

Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które wprowadza RODO
Praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach 
Skierowane do: osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach 
publicznych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji
Prowadzone przez doświadczonych trenerów DEKRA

Szkolenia RODO:

Wymóg opracowania i prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych
Wymóg monitorowania naruszeń i informowania organów nadzorczych o ich wystąpieniu (w ciągu 72 h)
Wymóg analizowania ryzyka w celu określenia rodzaju i zakresu środków technicznych i organizacyjnych 
niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia danych
Obowiązek powołania inspektora danych osobowych wewnątrz organizacji

Zmiany wprowadzane przez rozporządzenie RODO:


