KOMPLEKSOWE USŁUGI
ZABEZPIECZENIA DANYCH

Wiemy

jak robić to dobrze!

RK RODO to marka kancelarii RK Legal dedykowana
do obsługi zagadnień związanych z ochroną danych
w przedsiębiorstwach.

Zespół z wieloletnim
doświadczeniem
w ochronie danych
osobowych

Połącznie eksperckiej
wiedzy prawników
i specjalistów z zakresu
bezpieczeństwa
teleinformatycznego

Pełna
odpowiedzialność,
w tym majątkowa
w przypadku
ewentualnych sankcji
administracyjnych lub
odszkodowawczych

Gwarancja wdrożenia
rozwiązań nie tylko
zgodnych z prawem,
ale także z najlepszymi
praktykami branżowymi

Dopasowanie rozwiązań
do specyﬁki branży
klienta, wielkości jego
ﬁrmy i konkretnych
świadczonych usług,
czy sprzedawanych
towarów

Szyty na miarę
zespół
specjalistów:
informatycy,
programiści, adwokaci,
prawnicy

Krzysztof Podolski

Jan Prasałek

IT Director

Legal Director

RODO
RE@DY

Zespół prawników i specjalistów z zakresu IT pomoże Ci kompleksowo przygotować się do wdrożenia
RODO w Twojej organizacji. Proces implementacji wytycznych rozporządzenia podzieliliśmy na 6 etapów.
Dzięki nim masz gwarancję pełnej kontroli nad bezpieczeństwem danych, którymi administrujesz.
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Uzyskanie
świadectwa

Audyt istniejących
zabezpieczeń
ochrony danych
osobowych

Zaproponowanie
sposobu
dostosowania �
do RODO

Przygotowanie �
i wdrożenie
niezbędnych
procedur

Zapewnienie
bezpieczeństwa
teleinformatycznego

Wdrożenie �
i wyszkolenie
delegowanych
pracowników

Re@dy
for RODO

DATA
SECURITY
MANAGEMENT

Kompleksowa usługa, w której to my odpowiadamy za całościowe zarządzanie bezpieczeństwem
danych w Twojej organizacji. Konsultanci RK RODO wspierają Twoją organizację poprzez:

analizę istniejącego
systemu zabezpieczenia
danych osobowych oraz
dostosowania do RODO,

SECURITY
UPDATE

RODO
EMERGENCY

Cykliczne audyty w organizacji oraz u partnerów biznesowych, którym ﬁrma
powierza dane. Szkolenia
dla pracowników.

pełnienie funkcji
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
w organizacji,

pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla
Administratora Systemów
Teleinformatycznych,

bieżące doradztwo
w zakresie zarządzania
danymi osobowymi.

Nowe wytyczne dot. stosowania RODO, zmieniające
się otoczenie biznesowe, rozwój zespołu czy nowi
partnerzy biznesowi – to czynniki, które mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa danych w Twojej ﬁrmie.
Cykliczne audyty i szkolenia pomogą w utrzymaniu
stanu zabezpieczenia danych na właściwym poziomie.

Alarmowe wsparcie eksperckie w zakresie RODO - prawne i IT. W przypadku kontroli,
utraty czy wycieku danych, ataku hakerskiego itp. wspieramy ﬁrmę w przywróceniu
należytego poziomu ochrony danych.

Zapytaj o indywidualną ofertę.

www.rodo.rklegal.pl
wdrożenia rodo

funkcja inspektora ochrony danych

bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

data security management

audyty i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
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kontakt@rkrodo.pl

