Inspektor Ochrony Danych
Ubezpieczenie od ryzyka
Aktualne przepisy o ochronie danych osobowych zmodyfikowały podejście do procesów przetwarzania przerzucając odpowiedzialność za dobór odpowiednich środków na przedsiębiorców. W niektórych przypadkach przedsiębiorca zobligowany jest do
wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Ma być to osoba wyróżniająca się wiedzą na temat przepisów i praktyk ochrony danych. Dzięki tej unikalnej wiedzy ma pomóc w doborze środków odpowiednich, tj. takich, które z jednej strony zapewnią
ochronę słusznych praw osób, których dane dotyczą, a z drugiej zapewni, aby środki te nie wpłynęły na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nawet jeżeli jednak wyznaczenie Inspektora nie jest wymagane, to jak wynika z publikacji organu nadzorczego jest wskazane.

Wspieraj biznes
pracą ekspertów

Zakres wsparcia przez IOD

Przetwarzanie informacji staje się głównym
procesem w każdej firmie. Utrata niektórych
z nich stanowi ryzyko, na które żadne przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić. Z tego
powodu ryzykami trzeba zarządzać i minimalizować ich ewentualne skutki.

Wsparcie wiedzą ekspercką lub przejęcie
funkcji Inspektora przez profesjonalnych
prawników Kancelarii.

Przepisy RODO nakazują dokonanie i udokumentowanie takiej oceny. Nowe wymagania
prawne wytworzyły potrzebę dostosowania
biznesu do nowych regulacji prawnych i wsparcie Inspektora Ochrony Danych.
Dzięki wsparciu w utrzymaniu systemu ochrony
danych osobowych można szerzej spojrzeć na
perspektywę ochrony informacji w przedsiębiorstwie.

Niezwłoczne działanie w przypadku naruszenia
ochrony danych osobowych.
Zapewnienie pełnej zgodności dokumentacji
wewnętrznej z obowiązującymi przepisami.
Obligatoryjne szkolenia okresowe dla pracujących i nowych pracowników (stacjonarnie
i e-learningowo).
Potwierdzenie wprowadzenia środków organizacyjnych przez firmę.
Reprezentacja klienta w postępowaniach kontrolnych ze strony Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Całodobowe wsparcie Inspektora w przypadku
wystąpienia incydentów.

Korzyści z posiadania IOD
Przejęcie odpowiedzialności finansowej do
kwoty 2.000.000 zł.
Rozszerzony zakres ochrony informacji w firmie
(tajemnica przedsiębiorstwa).
Ekspercka wiedza i doświadczenie profesjonalistów - adwokatów i radców prawnych.
Minimalizacja kosztów.
Szybkość reakcji.
Oszczędność czasu i wewnętrznych zasobów
kadrowych.
Wewnętrzne audyty i kontrole.
Utrzymanie wysokich standardów w otoczeniu
biznesowym Klienta.
Rzeczowe i obiektywne spojrzenie na procesy
i sposoby ochrony danych w firmie.
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