Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO/GDPR każda
organizacja przetwarzająca dane osobowe na dużą skalę będzie
musiała powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi Inspektora Ochrony Danych DEKRA pracownicy
i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukcesy zawodowe.
Proces certyfikacji uwzględnia wymagania standardu ISO/IEC 17024:2012 i opiera się na potwierdzeniu
umiejętności oraz wiedzy za pomocą egzaminu pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia
zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.

Co daje certyfikat Inspektora Ochrony Danych od DEKRA?
Certyfikat Inspektora Ochrony Danych przyznany przez DEKRA potwierdza, że osoba certyfikowana posiada:
aktualną wiedzę w zakresie europejskich i krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz
niezbędne kompetencje, aby pełnić rolę IOD w organizacji, tj. wypełniać powierzone jej obowiązki zgodnie
z art. 39 RODO/GDPR;
stanowi też niezależny dowód wysokiego poziomu zdobytych kwalifikacji w formie certyfikatu renomowanej
jednostki.
Bezpieczeństwo dostawców
Bezpieczeństwo zasobów

Jak zostać certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych?
Do posługiwania się tytułem certyfikowanego Inspektora Danych Osobowych uprawnia pozytywny wynik
egzaminu.
co najmniej średniego wykształcenia,
minimum 3 lat bądź 1 roku (w zależności od wykształcenia: średniego, wyższego) doświadczenia
zawodowego związanego z ochroną danych osobowych,
ukończonych szkoleń/kursów w zakresie ochrony danych osobowych w wymiarze łącznym co
najmniej 16 godzin lub ukończenia studiów podyplomowych w obszarze ochrony danych osobowych.
Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, trwa 90 minut, składa się z 30 pytań jednokrotnego
wyboru i 3 pytań otwartych, wymagających analizy konkretnego problemu.
Certyfikat wydawany jest na 3 lata, możliwe jest jednak przedłużenie okresu jego ważności.
Inspektor Ochrony Danych otrzymuje potwierdzenie wysokiego poziomu swoich kompetencji w formie
certyfikatu wystawionego przez niezależną i renomowaną jednostkę certyfikacyjną.

Inne usługi DEKRA:
Inne usługi DEKRA:
Audyty RODO
DEKRA eCheck
Szkolenia RODO
Szkolenia dla przyszłych Inspektorów Ochrony
Danych
Certyfikacja systemów (w tym ISO 27001)
Standard TISAX
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