Wdrożenie RODO

Co to jest RODO?
RODO (General Data Protection Regulation) to
stosowane od 25 maja 2018 roku unijne
rozporządzenie kompleksowo regulujące
problematykę ochrony danych osobowych
Rozporządzenie przenosi na przedsiębiorców
ciężar samodzielnej identyfikacji procesów
przetwarzania danych osobowych, a także
obowiązek stworzenia i wdrożenia
mechanizmów ich ochrony (to w jaki sposób
należy skutecznie chronić dane ustalić musi sam
przedsiębiorca)
Nowe przepisy stosuje się do przetwarzania
danych osobowych, czyli wszelkich operacji
wykonywanych na danych osobowych (np:
zbieranie danych, przechowywanie danych,
usuwanie danych, opracowywanie danych,
udostępnianie danych) o ile nie są realizowane
przez osobę fizyczną w ramach czynności o
czysto osobistym lub domowym charakterze
Ochronie podlegają wszelkie informacje
odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie
fizycznej (np: adres zamieszkania, PESEL, numer
telefonu, tablice rejestracyjne, adres e-mail)

Kto podlega przepisom rozporządzenia o
ochronie danych?
Rozporządzenie ma zastosowanie do:
przedsiębiorstwa lub podmiotu, które
przetwarzają dane osobowe w ramach
działalności swojego oddziału mającego siedzibę
na terenie UE, niezależnie od miejsca
przetwarzania danych lub
przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę poza UE,
które oferuje towary/usługi (odpłatnie bądź
nieodpłatnie) lub zajmuje się monitorowaniem
zachowania osób fizycznych w UE.

PROCEDURA WDROŻENIOWA
Etap I - INWENTARYZACJA PROCESÓW
PRZETWARZANIA
W pierwszej kolejności gromadzimy informacje o
procesach, miejscach i sposobach przetwarzania
danych.

Etap II - ANALIZA RYZYKA
W kolejnym etapie nasi doradcy weryfikują procesy
przetwarzania pod kątem zdefiniowanych ryzyk. Na
podstawie zidentyfikowanych ryzyk są generowane
zalecenia w poszczególnych obszarach. Analiza ma
postać formalnego dokumentu. Wnioski z analizy
omawiane są z osobami decyzyjnymi celem
wypracowania i wdrożenia konkretnych
zabezpieczeń.

Etap III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
Na tym etapie powstaje dokumentacja wraz z
zaleceniami zmian i procedurami, w tym:
• polityka bezpieczeństwa
• rejestr czynności przetwarzania
• rejestr incydentów wraz z kartą incydentu oraz
instrukcja oceny zaistniałych incydentów.
• upoważnienia do przetwarzania (ewidencja)
• klauzule do umów z kontrahentami i umowy
przetwarzania
• klauzule dotyczące obowiązku informacyjnego

Etap IV - SZKOLENIE I MONITOROWANIE
W ostatnim etapie przeprowadzamy szkolenie dla
pracowników objaśniające tematykę RODO oraz
nowe praktyki obowiązujące w firmie. Jeżeli u
danego przedsiębiorcy wystąpi konieczność
powołania inspektora danych osobowych, ostatni
etap polega na stałym nadzorze nad procesami
przetwarzania danych osobowych w firmie przez
naszego specjalistę.

Po co wdrażać RODO?

PRAWIDŁOWE WDROŻENIE
RODO WYMAGA ZASTOSOWANIA
ŚRODKÓW ADEKWATNYCH DO
STWIERDZONYCH ZAGROŻEŃ I
RYZYK
Jeżeli nie przeprowadzi się solidnej
inwentaryzacji wykonywanych
czynności przetwarzania danych
osobowych i nie oceni ich zgodności z
zasadami określonymi w RODO i w
przepisach prawa regulujących dany
proces przetwarzania w określonej
dziedzinie, nie można mówić o
zgodności z RODO
(Komunikat Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z 19.05.2018 r.)

Kontakt

Nowe przepisy nakładają obowiązek
stosowania środków adekwatnych
do stwierdzonych zagrożeń i ryzyk.
Oznacza to, że zgodność z RODO
nie zostanie zapewniona poprzez
posłużenie się standardowymi
rozwiązaniami lub szablonami.
Oczekiwany rezultat można
osiągnąć jedynie poprzez
zindywidualizowane działanie
oparte na konkretnych procesach
przetwarzania danych, kategoriach
danych czy też celach
przetwarzania.
RODO wymaga aby administrator
był w stanie wykazać, że czynności
przetwarzania są zgodne z RODO
oraz że środki wdrożone w celu
ochrony danych są skuteczne.
Środki te powinny uwzględniać
charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób
fizycznych.

Jakie sankcje wprowadza RODO?
RODO przewiduje kary
administracyjne w wysokości 10-20
mln euro
Każda osoba, która poniosła szkodę
majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów
RODO, ma prawo uzyskać od
administratora lub podmiotu
przetwarzającego odszkodowanie
za poniesioną szkodę.
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Wynagrodzenie
Oferujemy dużą elastyczność w
sposobie ustalenia wynagrodzenia
za naszą pracę - wysokość i forma
wynagrodzenia ustalane są
indywidualnie i uzależnione są m.in.
od stopnia zaawansowania
procesów w przedsiębiorstwie.
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