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Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich we współpracy z Kancelarią Prawną  Błaszak 

Król i Partnerzy przygotowało dla Państwa ofertę wdrożenia biznesowo-informatycznego obowiązków 

wynikających z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy unijnego 

rozporządzenia wejdą w życie w dniu 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. Wdrożenie obowiązków wynikających z RODO dotyczy każdy podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, który przetwarza dane osobowe. W praktyce oznacza to, że obowiązki te obciążają 

każdego przedsiębiorcę.   

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych znaczącą zmieniają podejście do bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. Dotychczas przedsiębiorca w relatywnie łatwy sposób mógł wykazać, że 

przestrzega przepisów o ochronie danych. Wystarczyło bowiem wypełnić wymogi wynikające z przepisów, 

w tym w zakresie wskazanych w ustawie środków technicznych.  Nowe przepisy nie przewidują minimalnych 

wymogów koniecznych do zastosowania technicznych środków bezpieczeństwa. Obowiązkiem 

przedsiębiorcy jest wybór odpowiednich do zakresu prowadzonej działalności oraz stwierdzonych 

ryzyk zabezpieczeń. Powyższe oznacza, że w przypadku potencjalnej kontroli, to przedsiębiorca będzie 

musiał wykazać, że zastosowane środki są odpowiednie do charakteru prowadzonej działalności. Z tych 

względów wdrożenie obowiązków wynikających z RODO jest tak ważne.  

 

Dlaczego warto wdrożyć RODO? 

Obowiązki wynikające z RODO warto wdrożyć nie tylko po to, aby zachować zgodność procesów 

przetwarzania danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wdrożenie RODO nie powinno 

być motywowane tylko i wyłącznie chęcią uniknięcia wysokich kar finansowych przewidzianych na 

wypadek naruszenia przepisów. Odpowiednia ochrona danych osobowych pozytywnie wpływa na 

wizerunek Klienta, stanowi również element wyróżniający przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Wreszcie, 

wdrożenie obowiązków z zakresu RODO warto wykorzystać do przeglądu informacji szczególnie 

ważnych dla Klienta po to, aby zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Dlaczego warto nam zaufać? 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich od lat współpracuje z Kancelarią Prawną Błaszak 

Król i Partnerzy,  której zespół tworzą specjaliści - prawnicy z takich dziedzin jako prawo ochrony danych 

osobowych, prawo pracy, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 

oraz specjaliści z zakresu IT. Pracownicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie 

przeprowadzania audytów w wyżej wskazanych dziedzinach oraz dostosowywania środowiska biznesowego 

i IT firm do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

 

 



 

 

Jakie działania proponujemy? 

 

I. Audyt prawno-informatyczny. 

1. Przygotowanie wykazu dokumentów i informacji koniecznych do udostępnienia przed 

rozpoczęciem audytu. 

2. Przeprowadzenie audytu prawno-informatycznego - analiza procesów biznesowych i 

informatycznych w kontekście przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych; w 

ramach audytu ustalimy m. in.: 

a) czy będą Państwo musieli wyznaczyć inspektora ochrony danych, 

b) czy będą Państwo musieli prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, 

c) treść stosowanych przez Państwa klauzul zgody, 

d) poprawność klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku 

informacyjnego, 

e) wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi 

wymogami, 

f) stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych, 

g) politykę bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na 

poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej, 

h) gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania 

ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych, 

i) poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej, 

j) funkcjonujące w Państwa organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO, 

k) poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. 

II. Po wykonanym audycie otrzymają Państwo raport. Zawiera on wyniki oceny zebranych dowodów 

z audytu w stosunku do przyjętych kryteriów, czyli przepisów europejskiego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. Na podstawie otrzymanych wyników, rekomendujemy działania 

korygujące, tj. czynności, które powinni Państwo podjąć, aby dostosować swoją organizację do 

funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej. 

III. Przedstawienie Klientowi wyników raportu z przeprowadzonego audytu. Po przeprowadzonym 

audycie przygotujemy dedykowany dla Państwa organizacji harmonogram dostosowania do 

spełnienia wymogów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

IV. Decyzja Klienta w sprawie wdrożenia wyników z przeprowadzonego audytu w zakresie 

nieprawidłowości. 

 

SZACUNKOWY KOSZT czynności opisanych w pkt I – III - 1.500 zł netto 

 

V. Dostosowanie procesów przetwarzania danych u Klienta do obowiązków wynikających z 

RODO: 

1. Opracowanie wymaganej przepisami w zakresie RODO dokumentacji: 

a) Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 

b) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, 

c) regulamin ochrony danych osobowych, 

d) upoważnienia dla pracowników, 

e) rejestr czynności przetwarzania, 



f) rejestr upoważnień, 

g) rejestr naruszeń, 

h) wzory i klauzule zgód, 

i) wzory i klauzule informacyjne, 

j) sprawdzenie strony internetowej, 

k) wytyczne i zalecenia. 

2. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony (lub przekazanie wytycznych). 

3. W ramach procesu analizy ryzyka RODO wykonamy m.in.: 

a) określenie kontekstu obszaru ryzyka, 

b) identyfikację zasobów informacyjnych i ich klasyfikację, 

c) określenie celów przetwarzania danych osobowych 

d) identyfikację zasobów informatycznych, 

e) określenie parametrów szacowania i oceny ryzyka, 

f) określimy obecnie stosowane zabezpieczenia i ich skuteczność, 

g) oszacujemy ryzyko wiążące się z procesem przetwarzania danych, 

h) dokonamy oceny wyników szacowania ryzyka, 

i) opracujemy plan postępowania z ryzykiem, 

j) opracujemy przyszłe zabezpieczenia, 

k) zaimplementujemy analizę ryzyka RODO w funkcjonujący w organizacji proces zarządzania 

ryzykiem. 

4. Zabezpieczenie informatyczne funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

5. Wdrożenie dedykowanej dokumentacji RODO. 

6. Przekazanie dokumentacji. 

 

SZACUNKOWY KOSZT czynności opisanych w pkt V - 1.500 – 3.000 zł netto* 

*w  zależności od efektów czynności opisanych w pkt I - III, co będzie mogło być doprecyzowane treścią negocjacji 

Stron. 

 

VI. Weryfikacja poprawnego wdrożenia RODO – audyt po kilku miesiącach od zakończenia pkt V. 

SZACUNKOWY KOSZT czynności opisanych w pkt VI - 800 zł netto 

 

 

 

Kontakt: 

Sekretariat ZG STOP 

Katarzyna Liszka 

zg@stowarzyszenie-stop.pl 

tel.: 12 352 39 60 
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