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SOLIDNY GLOBALNY PARTNER

1925 Założona w Berlinie

1990

jako zarejestrowane
stowarzyszenie

Zatwierdzona jako
organizacja testująca
pojazdy
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1960

Rozwój wszechstronnej
sieci inspekcji
we Wschodnich
Niemczech

Usługi w zakresie
inspekcji
przemysłowych
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2007

2005

Wejście na rynek
energii i przemysłu
przetwórczego

Wejście na rynek
certyfikacji produktu

2012

2009

Ekspansja na rynek
doradztwa bezpieczeństwo
organizacyjne
i procesów

Wejście na rynek testów
EMC- /urządzenia
bezprzewodowe

2016

2015

Łączenie
wiedzy o testach,
automatyki w
pojazdach
i mobilności z
Internetem

Największy
w Europie tor
do badań
samochodów
autonomicznych

2018

2017

Założenie
DEKRA Digital
GmbH w celu
opracowania
nowych
cyfrowych
modeli
biznesowych

NASZA WIZJA - GLOBALNY PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA

2016

2017

2018

39,357

44,057

> 45,000

+
1,000
Dochód całkowity | w milionach euro
3,134
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2017

3,300

+
5,5%
2018

26,000,000

25,000

kontroli pojazdów
rocznie

certyfikacji
systemów p.a.

w 20 państwach
akredytowana jako
jednostka certyfikująca

WYNIKI W POLSCE (2018)
Sprzedaż

ponad 19 mln euro

Pracownicy i eksperci

ponad 450 pracowników i 750 ekspertów

Klienci
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ponad 5000
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Certyfikacja

Audyty standardów
i procesów

USŁUGI DEKRA
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
AUDYTY:

RODO

AUDYTY:CYBERBEPIECZEŃSTWA
•

BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU
INFORMACYJNEGO

•

SYSTEMU ZARZĄDZANIA
CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

▪

ISO 27002 (DIAGNOSTYKA BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI)

CERTYFIKACJA INSPEKTORÓW
OCHRONY DANYCH

▪

AUDYT NA ZGODNOŚĆ Z RODO
DOPASOWANY DO TWOJEJ BRANŻY
(NP. DLA FIRM SZKOLENIOWYCH)

▪

AUDYTY WYBRANYCH ELEMENTÓW
OCHRONY DANYCH W OBSZARACH
WSKAZANYCH PRZEZ KLIENTA

•

CERTYFIKACJA:

Strona
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•

ISO 27001

•

ISO 22301

▪

ISO 20000

▪

ISO 9001 Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
(ISO 27001)

Co to jest RODO?
• RODO (GDPR) to rozporządzenie
dotyczące ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych
osobowych, które od 25 maja 2018 roku
stosowane jest w całej UE.

Co to jest
cyberbezpieczeństw o?
• Odporność systemów informacyjnych
na działania naruszające poufność,
integralność, dostępność
i autentyczność przetwarzanych
danych lub związanych z nimi usług
oferowanych przez te systemy
(Dz.U. 2018 poz. 1560).
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RODO
i cyberbezpieczeństwo

Usługi z zakresu RODO
w DEKRA – dla kogo?
• Dla każdej organizacji,
niezależnie od branży, w której prowadzi
działalność, oraz od jej wielkości.

Usługi z zakresu
cyberbezpieczeństwa
w DEKRA – dla kogo?
• Dla każdej organizacji która chce
zabezpieczyć się od cyber-ryzyka,
w tym m.in. dla:
• podmiotów ubiegających się
o polisę od cyber-ryzyka;
• operatorów usług kluczowych;
• dostawców usług cyfrowych;
• jednostek sektora finansów
publicznych i innych.
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Usługi z zakresu RODO
i cyberbezpieczeństwa

Proces audytow ania
1.

Określenie potrzeb klienta;

2.

Opracowanie zakresu wymagań
podlegających kontroli
i przygotowanie odpowiednich
narzędzi;

3.

Audyt właściwy;

4.

Opracowanie raportu, zawierającego
konkretne rekomendacje;

5.

Przegląd działań naprawczych
(przeprowadzany wspólnie
z klientem).
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Audyt na zgodność z RODO
dopasowany do Twojej branży
Audyt wybranych elementów
ochrony danych w obszarach
wskazanych
przez klienta
Audyt bezpieczeństwa systemu
informacyjnego
Audyty systemu zarządzania
cyberbezpieczeństwem
ISO 27002 (diagnostyka
bezpieczeństwa informacji)

Proces certyfikac ji

1.

Sprawdzenie dokumentacji opisującej
system bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwie;

2.

Audit w przedsiębiorstwie;

3.

Przedstawienie raportu z auditu (wraz
z propozycjami rozwiązania
ewentualnych niezgodności
stwierdzonych przez auditorów);

4.

Wystawienie certyfikatu DEKRA;

5.

Coroczne audity nadzoru.
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Inspektor Ochrony Danych
ISO 22301
ISO 20000
ISO 9001 z elementami
bezpieczeństwa informacji (ISO
27001)

Certyfikacja Inspektorów
Ochrony Danych
• Niezależne potwierdzenie, że osoba
certyfikowana posiada:
• aktualną wiedzę w zakresie
europejskich i krajowych
przepisów dot. ochrony danych
osobowych;
• niezbędne kompetencje, aby
pełnić rolę IOD w organizacji,
tj. wypełniać powierzone jej
obowiązki zgodnie z art. 39
RODO/GDPR;
• Proces certyfikacji obejmuje
zatwierdzenie dokumentów
przedłożonych przez kandydata, który
spełnia wymogi przystąpienia do
certyfikacji oraz egzamin pisemny.
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Inspektor Ochrony
Danych (IOD) zgodnie
z rozporządzeniem
RODO/GDPR

KORZYŚCI
1.

Optymalizacja procesów
występujących w organizacji;

2.

Dostosowanie przedsiębiorstwa
do obowiązujących wymagań
prawnych;

3.

Zabezpieczenie przed ryzykami, w tym
przed karami finansowymi oraz utratą
potencjalnych klientów;

4.

Podniesienie wśród personelu
kompetencji oraz budowanie
świadomości możliwych zagrożeń
i istniejących dobrych praktyk.
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Obiektywna ocena
zewnętrznej, bezstronnej
jednostki certyfikującej

DZIĘKUJEMY
ZA TROSKĘ
O
BEZPIECZEŃSTWO!

