Ochrona danych osobowych wg RODO/GDPR

25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej będzie stosowane rozporządzenie
RODO. Czy wiesz, co oznacza dla Twojej organizacji?
Co to jest RODO?
Skrótem RODO (lub GDPR) określa się 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. Rozporządzenie zmienia podejście podmiotów do gromadzenia i przechowywania danych kontrahentów, klientów, pacjentów itd. RODO ma na celu zapewnić
swobodny przepływ danych osobowych między państwami członkowskimi oraz wprowadzić zasady ujednolicające przetwarzanie danych osobowych w całej UE.

Jakich podmiotów dotyczy RODO?
Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzone przez rozporządzenie RODO, dotyczą niemalże wszystkich podmiotów gospodarczych, które w toku swej działalności gromadzą i przechowują dane osobowe. Obejmują
zarówno placówki ochrony zdrowia, duże zakłady produkcyjne, ale też przedsiębiorstwa z sektora MŚP i rodzinne.
RODO dotyczyć będzie także Twojej firmy!

Jakie zmiany wprowadza RODO?
Wśród regulacji RODO znajdują się m.in.: wymóg opracowania i prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych,
wymóg monitorowania naruszeń i informowania organów nadzorczych o ich wystąpięniu (w ciągu 72 h), wymóg analizowania ryzyka w celu określenia rodzaju i zakresu środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia danych, obowiązek powołania inspektora danych osobowych wewnątrz organizacji, jak też zapewnienie domyślnej prywatności przy przetwarzaniu danych (proaktywne podejście do ochrony danych na każdym etapieprocesu przetwarzana informacji).

Co czeka moją firmę, jeśli nie wdroży rozporządzenia RODO?
Jeśli Twoja firma nie spełni lub naruszy regulacje RODO, ryzykujesz utratą reputacji oraz potencjalnych korzyści z uwagi
np. na zerwane kontakty biznesowe. Ponadto naruszenie przepisów RODO wiąże się z karami finansowymi do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa (lub do 20 milionów euro). Nowe regulacje nakładają też na firmy odpowiedzialność
odszkodowawczą za poniesione szkody majątkowe lub niemajątkowe.

Eksperci DEKRA, posiadający szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny zgodności z bieżącymi i nowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, służą pomocą firmom i instytucjom w zakresie ich dostosowania do wymogów rozporządzenia RODO.
Audit DEKRA ochrony danych osobowych wg RODO:
Analiza zastosowania obowiązujących aktualnie oraz wprowadzanych przez RODO wymagań w odniesieniu do auditowanej organizacji
Analiza w zakresie opracowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w organizacji (rejestry, w tym
rejestr naruszeń, procedury)
Analiza w obszarze ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych

Korzyści dla firmy płynące z auditu DEKRA:
Obiektywna ocena poziomu spełniania przez przedsiębiorstwo obecnych i wprowadzanych przez RODO wymagań
prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
Praktyczne rekomendacje odnośnie obszarów, w których niezbędne są działania doskonalące
Usługa dopasowana do specyfiki auditowanej organizacji. Pod uwagę brane są: charakter przetwarzanych danych
(przetwarzanie danych wrażliwych), branża i rodzaj działalności, wielkość zatrudnienia, charakterystyka pracowników
związanych z ochroną i przetwarzaniem danych, stosowane narzędzia organizacyjne i informatyczne

Szkolenia RODO prowadzone przez doświadczonych trenerów DEKRA:
Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które wprowadza RODO
Praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach
Szkolenia polecamy: osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji w firmach i podmiotach publicznych,
administratorom bezpieczeństwa informacji, inspektorom danych osobowych, pracownikom działów kadr/HR oraz
handlowcom
Przykładowe szkolenia:
ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO

RODO dla Działu Kadr/HR - webinarium

Ochrona Danych Osobowych zgodna z RODO – warsztaty

RODO dla handlowców - webinarium

Wkrótce m.in.: szkolenie RODO dla Inspektrów Ochrony Danych

Zapraszamy do kontaktu:
E-mail: assessment.pl@dekra.com
szkolenia.pl@dekra.com

www.dekra-certification.com.pl
www.szkolenia.dekra.pl

