
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  Realizacja projektu została sfinansowana przez 

Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Doradztwo w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w 

mikro i małych przedsiębiorstwach 

Jest to spersonalizowana usługa obejmująca audyt funkcjonowania ochrony danych 

osobowych w biznesie realizowanym przez firmę z rekomendacjami i ewentualnymi 

propozycjami wzorców dokumentów. Usługa obejmuje kluczowe obszary uregulowane przez 

RODO, które w ostatnich dwu latach były weryfikowane w kontrolach UODO. Doradztwo 

prowadzą certyfikowani audytorzy, praktycy i eksperci z tego obszaru. Termin do ustalenia. 

Dofinasowanie dla pracowników firm z obszaru Turystyki, Hotelarstwa, gastronomii – 80%  

Czas trwania usługi - 9 h. Dostępna forma stacjonarna, jak i zdalna (OnLine, telefon, e-mail).  

 

Usługa Doradztwa w tym projekcie jest ściśle związana ze specyfiką usług świadczonych 

przez firmę i jej odzwierciedleniem w dokumentacji spełnienia wymogów RODO (w tym 

wymogów bezpieczeństwa). Usługa obejmuje w szczególności:    

• przegląd obszaru działania firmy,  

• ocenę merytoryczną dokumentów firmy przedstawionych przez firmę,  

• udostępnienie wzorców dokumentów  

• ocenę adekwatności stosowania wzorców,  

• omówienie wyników w/w oceny,  

• przedstawienie raportu z usługi  

Raport z usługi doradztwa spełnia wymogi okresowego kompleksowego przeglądu (audytu) 

środków technicznych i organizacyjnych z obszaru ochrony danych (art. 32 RODO) – rocznego 

przeglądu wymaganego podczas kontroli UODO.  

 
Ramowy program usługi 
Usługa rozpoczyna się od przeglądu zakresu działalności firmy oraz stosowanej dokumentacji ochrony 
danych osobowych, a kończy się zaleceniami/lub propozycjami uregulowań (w tym udostepnienie 
stosownych wzorców dokumentów i ich dostosowanie do potrzeb firmy). W toku doradztwa eksperci firmy 
dokonają przeglądu posiadanej przez firmę dokumentacji w tym obszarze oraz wskażą możliwości 
doskonalenia dla poprawy zgodności, wsparcia firmy i zmniejszenia ryzyka związanego z tym obszarem. 
Osoby prowadzące odniosą się do dokumentacji ochrony danych obejmującej: 

• Zarządzenia właściciela/Prezesa Zarządu w sprawie ochrony danych osobowych 
• Politykę Bezpieczeństwa danych Osobowych 
• Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym 
• Wymogi ochrony danych, a wygląd stron serwisu internetowego 
• Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych 
• Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych 
• Obowiązki Informacyjne przy zbieraniu danych wobec pracowników, klientów, gości firmy 
• Ocenę Skutków dla ochrony danych, procesów, i na wypadek naruszenia ochrony danych, 
• Oświadczenia, Upoważnienia, 

• Stosowane formularze, a wymogi ochrony danych 

 

 


