Audyt RODO dla firm szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych
Opis usługi
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na rzecz
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SOLIDNY GLOBALNY PARTNER

N

Założona w Berlinie
jako zarejestrowane
stowarzyszenie

1925

Obecna w
warsztatach pod
koniec lat 70-tych

1970

Zatwierdzona jako
organizacja testująca
pojazdy
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Nowe cele
organizacyjne i
strategiczne

Usługi w
Wejście na rynek
zakresie
certyfikacji
inspekcji
produktu
przemysłowych

2005

1998

2007
Wejście na rynek
energii i przemysłu
przetwórczego

2012

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

2016

2014

2009

Rozwój wszechstronnej Przyspieszenie
sieci inspekcji we
międzynarodowej
Wschodnich
ekspansji
Niemczech

Wejście na rynek
testów pojazdów w
Nowej Zelandii

2015

Ekspansja na rynek
doradztwa bezpieczeństwo
organizacyjne i
procesów

Wejście na rynek
testów
EMC- /urządzenia
bezprzewodowe

RODO dotyczy każdej organizacji

Jak DEKRA może Państwu pomóc?
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Dokumenty odniesienia/kryteria oceny
➢ Polityki ochrony danych obowiązujące w organizacji
➢ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO)
➢ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)- dalej
zwanym RODO
➢ Proces główny przetwarzania danych osobowych, związany z działalnością
Państwa organizacji
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Przedmiot usługi
Przedmiotem usługi jest realizacja audytu ochrony danych osobowych w firmie
szkoleniowej lub szkoleniowo doradczej w obszarze:
✓ zasad dotyczących przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
✓ realizacji praw osób, których dane są przetwarzane
✓ uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania
✓ analiza ryzyka /DPIA
✓ bezpiecznego przetwarzania danych
✓ powierzenia danych
✓ prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania
✓ notyfikacji naruszeń ochrony danych
W wyniku zrealizowanego audytu otrzymają Państwo informację na temat wyników oceny
stanu faktycznego z ustalonymi dokumentami odniesienia. Wyniki raportu zostaną
dostarczone w postaci raportu z audytu, wraz z ewentualnymi rekomendacjami.
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STOSUNEK DO PRZEPISÓW
I REGULACJI

Zgodnie z art. 32 ust 1, lit d)
administrator i podmiot
przetwarzający powinni zapewnić
bezpieczne przetwarzanie danych
w tym m.in. regularne testowanie,
mierzenie i ocenianie
skuteczności środków
techniczno-organizacyjnych

Pomożemy Państwu wypełnić ten
obowiązek!
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DLA KOGO?

•

audyt RODO przeznaczony jest dla
wszystkich firm szkoleniowych i
szkoleniowo-doradczych

•

swoim zakresem audyt obejmuje
wyłącznie działalność doradczą i
szkoleniowa przedsiębiorstwa
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ZAKRES PRZEPROWADZANEJ
USŁUGI
Zakres usługi obejmuje:
➢ przygotowanie narzędzi badawczych,
w tym listy sprawdzającej dla
auditorów, systemu punktacji i oceny
odzwierciedlających wymagania
uzgodnione ze Zleceniodawcą;
➢ przygotowanie i zaplanowanie audytu
na miejscu (dla wskazanej/ych
lokalizacji);
➢ realizację badania zgodnie z
harmonogramem;
➢ sporządzenie raportu wraz z
rekomendacjami;
➢ udostępnienie poradnika RODO w
firmach szkoleniowych.
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DEKRA Certification Sp. z o.o. oferuje
usługi według aktualnie
obowiązujących stawek oraz
warunków handlowych. „Warunki
świadczenia usługi opisane są w
Ogólnych warunkach realizacji
auditów i usług pokrewnych DEKRA“.

Terminy realizacji
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Termin zakończenia

Lp.

Zakres

1

Przygotowanie audytu (plan,
harmonogram, szczegółowy zakres, wybór
audytora)

Dwa tygodnie od dnia przesłania
podpisanego zlecenia do DEKRA

2

Przeprowadzenie audytu dla jednej
lokalizacji (audyt na miejscu) w wymiarze 4
godzin.

W uzgodnionym terminie

3

Przygotowanie końcowego raportu z
audytu (opracowanie zaleceń i analizę
zgodności) wraz z Poradnikiem RODO w
firmach szkoleniowych

Dwa tygodnie po przeprowadzeniu audytu

POROZMAWIAJMY O
KORZYŚCIACH
• niezależna ocena ekspertów z obszaru
RODO/GDPR w branży szkoleniowodoradczej;
• uświadomienie ryzyka w obszarze
regulacyjnym RODO/GDPR, wpływających
na bezpieczeństwo organizacji;
• informacja nt. ryzyka w obszarach
technicznych i organizacyjnych - w
procesach przetwarzania danych
osobowych;
• wskazanie rekomendacji do doskonalenia
z uwzględnieniem najlepszych praktyk oraz
standardów ochrony danych;
• wiedza pozwalająca zoptymalizować
procesy związane z ochroną danych w
firmie szkoleniowo-doradczej;
• lepsze przygotowanie do kontroli przez
uprawnione podmioty.
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POROZMAWIAJMY O
KORZYŚCIACH
• raport z audytu DEKRA będzie zawierał
ocenę poziomu spełniania przez firmę
przepisów rozporządzenia RODO oraz
zbiór rekomendacji dla firmy w
obszarach wymagających dodatkowych
działań, które pozwolą uniknąć ryzyka
kar finansowych przewidzianych w
przepisach dotyczących ochrony
danych osobowych (nawet do 4%
rocznego obrotu przedsiębiorstwa (lub
do 20 milionów euro);

• dodatkowo w wyniku audytu firma
otrzyma poradnik „RODO w firmach
szkoleniowych”, który jest zbiorem
wskazówek, dotyczących właściwego
zorganizowania zasad ochrony danych
w działalności szkoleń otwartych i
zamkniętych.
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO Z DEKRA –
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
• certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych;
• audyty na zgodność z RODO dopasowany
do Twojej branży (np. dla firm szkoleniowych);
• audyty wybranych elementów ochrony danych
w obszarach wskazanych przez klienta;

• szkolenia w obszarze wymagań RODO;

• szkolenia profilowane o obszarze wymagań RODO
(np. dla HR, dla handlowców);

• audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego;
• audyty systemu zarządzania
cyberbezpieczeństwem;
• certyfikacja ISO 27001;
• certyfikacja ISO 22301.

Skorzystaj z doświadczenia DEKRA i szerokiego zakresu WIEDZY naszych ekspertów
E-mail: assessment.pl@dekra.com

Tel.: 502-765-112 | 71.793-75-66

Platforma samooceny
RODO/GDPR – sprawdź, jak Twoja
firma jest przygotowana na zmiany
w ochronie danych!
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https://echeck.dekra.pl

NASZA WIZJA - GLOBALNY PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA

Obecny w ponad 50 krajach
44.000 pracowników

12 linii biznesowych
zapewnia

BEZPIECZEŃSTWO
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DZIĘKUJEMY!

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO
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