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Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo
informacji mają bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo ludzi, którzy rozwijają Twój biznes.

Dlaczego 
to dla nas tak ważne?
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Audyt w obszarze
formalno-prawnym

Efekty w obszarze formalno-prawnym

Dzięki audytowi zgodności z RODO
dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu
organizacja spełnia wymagania
europejskiego rozporządzenia o ochronie
danych oraz jakie działania powinniście
podjąć, aby być z nim w pełni zgodni.

Rzetelna i udokumentowana ocena zgodności
organizacji z RODO – raport z audytu.

Precyzyjne rekomendacje pozwalające usunąć
możliwe braki  lub niedociągnięcia w klauzulach,
oświadczeniach, rejestrach  lub procedurach.

Dowód dla Prezesa UODO, że regularnie oceniają
Państwo skuteczność organizacyjnych środków
ochrony danych.
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Audyt IT

Efekty w obszarze IT

Nieograniczony zasięg sieci
internetowej, jak również globalne
rozproszenie dostawców usług online
sprawiają, że tracimy kontrolę nad
naszymi danymi. Zapewnienie
bezpieczeństwa wszelkich informacji
posiadanych przez firmę to wyzwanie,
które wymaga przemyślanych działań.

Rzetelna i udokumentowana ocena zgodności
organizacji z RODO - raport z audytu.

Precyzyjne rekomendacje pozwalające zapewnić
bezpieczeństwo i zdolność do realizacji praw osób,
których dane dotyczą w ramach systemów
informatycznych.

Dowód dla Prezesa UODO, że regularnie oceniają
Państwo skuteczność organizacyjnych środków
ochrony danych.
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Analiza ryzyka i ocena
skutków dla ochrony
danych (DPIA)

Efekty analizy ryzyka i DPIA

Analiza ryzyka (art. 32 RODO) i ocena
skutków dla ochrony danych (art. 35
RODO) to serce systemu ochrony
danych osobowych. Dzięki nim
dowiedzą się Państwo, czy stosowane
zabezpieczenia są wystarczające oraz
jakie ryzyka generuje prowadzony
przez Państwa biznes dla osób, które
powierzyły Państwu swoje dane
osobowe.

Rzetelna analiza procesów biznesowych pod kątem
konieczności przeprowadzenia oceny skutków 
dla ochrony danych (DPIA).

Przeprowadzenie DPIA dla wymagających 
tego procesów.

Analiza ryzyka dla zasobów biorących udział 
w realizowanych  procesach biznesowych.
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Przygotowanie
dokumentacji
ochrony danych
osobowych

Działania ODO 24

Dokumentacja ochrony danych
osobowych określa zasady, 
według których dana organizacja
zarządza administrowanymi przez
siebie danymi osobowymi.
Dostarczając pracownikom wiedzy 
na temat oczekiwanych sposobów
przetwarzania danych osobowych,
stanowi zabezpieczenie przed
zagrożeniami wynikającymi 
z niewiedzy bądź braku ostrożności
personelu.

Dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach, aby
zapewnić  kompletność, spójność i niesprzeczność
całości dokumentacji.

Usunięcie nadmiarowych lub powtarzających się
zapisów i umieszczenie odpowiednich rzeczowo
zapisów we właściwych dokumentach.

Opracowanie lub aktualizacja brakujących procedur
 i polityk zgodnie  z zaleceniami Prezesa UODO. 
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Modelowanie
procesów

Działania ODO 24

Zgodność prowadzonych operacji
przetwarzania stanowi 
jeden z fundamentów RODO. 
To w trakcie ich projektowania 
organizacja określa m.in. cele
przetwarzania, niezbędny 
do ich osiągnięcia zakres danych i czas
ich przetwarzania oraz w czytelny 
i przejrzysty sposób przekazuje
niezbędne informacje osobom, których
dane pozyskuje.

Wsparcie podczas projektowania lub wprowadzania
zmian w trwającym procesie przetwarzania (m.in.
poprzez opracowanie niezbędnych oświadczeń 
oraz obowiązków informacyjnych).

Wsparcie podczas nawiązywania współpracy
z podmiotem przetwarzającym (badanie
stosowanych środków bezpieczeństwa,
przygotowanie oraz negocjowanie umowy
powierzenia).

Wsparcie w trakcie procesu przekazywania danych
osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych..
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Bieżące wsparcie
Działania ODO 24

Nadzór, konsultacje, monitoring,
bieżące wsparcie w procesie
przetwarzania danych osobowych.

Utrzymanie zgodności w obszarze prawnym oraz IT.6
Wsparcie prawne oraz informatyczne.

Zarządzanie naruszeniami ochrony danych
osobowych.

Kontakt z osobami, których dane dotyczą.

Współpraca z polskim organem ochrony danych.

Przygotowanie do kontroli.

Gwarancja udziału w czynnościach kontrolnych
PUODO.



E-szkolenia i testy
wiedzy

Efekty e-szkolenia

Dzięki e-szkoleniom ODO 24
pracodawcy oszczędzają setki
roboczogodzin swoich pracowników.
Zakres szkoleń online jest dopasowany
do potrzeb pracowników na danym
stanowisku pracy. Pracownicy dostają
tylko te treści, które ich dotyczą.

jakie są najważniejsze pojęcia w obszarze
ochrony danych osobowych, podstawy prawne
przetwarzania danych osobowych oraz zasady
ochrony informacji,

jak zgłaszać naruszenia ochrony danych osobowych,

co jest istotne w ocenie skutków dla ochrony danych
(DPIA).

7 Po intensywnym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się
m.in.:



Spełniamy najwyższe standardy pracy

CIPM
Wdrożenie systemu
prywatności i ochrony danych
osobowych

ISO/IEC 27701
System zarządzania
informacjami o prywatności

ISO 19011
Wytyczne dotyczące audytu
systemów zarządzania

PRINCE2 i SMC™
Metodologie zarządzania
projektami

ISO 31000
Zarządzanie ryzykiem – zasady
i wytyczne

ISO/IEC 27005
Technologia informacyjna – techniki bezpieczeństwa – zarządzanie
ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

ISO/IEC 27001
Wdrożenie systemu
prywatności i ochrony danych
osobowych

ISO/IEC 29134
Wdrożenie systemu
prywatności i ochrony danych
osobowych



4 wymówki
które Cię powstrzymują 
przed wyborem ODO 24



Nasi pracownicy
świetnie 
sobie radzą 
z RODO

Czy na pewno?

Oszczędzaj czas swoich pracowników

Przejmujemy realizację złożonych zadań związanych
z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem
informacji.

Dzięki naszej specjalizacji zadania te wykonujemy
szybko i sprawnie.
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Nasi pracownicy
wiedzą, co i jak Czy na pewno?

Zredukuj koszty szkoleń

Nasi konsultanci posiadają szeroką wiedzę, ponieważ
zajmują się wyłącznie ochroną danych osobowych 
i bezpieczeństwem informacji.

Ich wiedza jest stale aktualizowana i potwierdzana
renomowanymi certyfikatami, m.in. przez wiodących
audytorów ISO 27001, ISO 22301.
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Nie potrzebujemy
wymyślnych  
narzędzi

Czy na pewno?

Narzędzia ułatwiają pracę
Świadcząc usługi doradcze korzystamy ze
specjalistycznych narzędzi, takich jak
oprogramowanie wspierające czynności audytowe
oraz służące do zarządzania systemem ochrony
danych osobowych (aplikacja Dr RODO, aplikacja
ODO Nawigator).

Stosujemy algorytmy oparte na uznanych
standardach, które ułatwiają analizę ryzyka i ocenę
naruszeń danych osobowych. Dostarczamy
narzędzia naszym klientom.
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Za nic nie
odpowiadacie Czy na pewno?

Najpierw odpowiedzialność!

ODO 24 posiada dedykowaną polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje
zarówno doradztwo formalno-prawne, jak 
i doradztwo informatyczne.

Rozszerzony zakres odróżnia polisę ODO 24 
od typowych polis zawodowych obejmujących
wyłącznie usługi prawne.
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wybór
Jesteśmy po to, abyś miał lepszy



Pracuj z fajnymi
ekspertami

Zrobimy dla Ciebie wszystko, co zwykle brzmi
skomplikowanie i niezrozumiale. Wyjaśnimy złożone
procesy, szczegółowe raporty i pomożemy
 je wdrożyć.

Nasi eksperci to liderzy rynku w zakresie ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
autorzy licznych publikacji z tej dziedziny.



Dołącz do grupy
ponad 1000 klientów

Już ponad 1000 klientów skorzystało z naszych usług. 
Oferta ODO 24  jest stale wzbogacana, aby w pełni
usatysfakcjonować naszych klientów.



Działaj wydajnie

Wieloletnia praktyka pozwoliła nam wypracować
skuteczne i niezawodne rozwiązania dedykowane
różnym branżom.



Tnij koszty

Outsourcing obszaru ochrony danych osobowych
oraz bezpieczeństwa informacji zapewnia znaczne
oszczędności finansowe, redukując koszty związane 
z zatrudnieniem 2 specjalistów: eksperta z zakresu
prawa i eksperta z zakresu IT.



Wiedza jest
darmowa
Umiejętność korzystania z niej kosztuje.
Ale jest tego warta. 



Daj nam szansę!
Jak możemy Ci pomóc?

Cezary Lutyński
tel.: +48 690 957 609
e-mail: oferty@odo24.pl

Marcin Kuźniak
tel.: +48 690 957 665
e-mail: oferty@odo24.pl

tel:48690957609
mailto:oferty@odo24.pl
tel:48690957609
mailto:oferty@odo24.pl

