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RODO. Zmiany w 2019 roku
RODO zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 r., ale dopiero teraz pojawiła się kompleksowa propozycja zmian w polskim 
prawodawstwie w związku z dostosowaniem do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Zmiany stały się obowią-
zujące z dniem 4 maja 2019 r. i dotyczą aż 168 ustaw - zajmują 118 stron i zawierają 176 artykułów.

Możecie Państwo uniknąć nieporozumień prawnych i być na bieżąco dzięki naszej usłudze eksperckiej. Kary stały 
się rzeczywistością a Państwa dokumentacja wymaga istotnych korekt.

Projekt zmian
Dzięki nam dowiecie się Państwo, jakie zmiany powinniście przeprowadzić i zastosować we własnej Firmie, żeby 
działać zgodnie z obowiązującym prawem.

Zmiany obejmują zarówno ustawy branżowe, wykorzystywane przez konkretne gałęzie przemysłu, jak również akty 
prawne stanowiące podstawę do przetwarzania danych przez ogół, m.in. Kodeks pracy czy ustawę o ochronie danych 
osobowych. Proponowane zmiany zmodyfikowały - przede wszystkim - zakresy danych, które można poddawać prze-
twarzaniu, a także zwiększyły możliwość kontroli pracowników przez pracodawców.

Nasza oferta w zakresie dostosowania  
do nowych wymagań RODO
Przygotujemy dla Państwa kompleksowy plan ciągło-
ści działania, który stał się elementem obligatoryjnym 
oraz wdrożymy procedury pozwalające na skuteczną 
ochronę danych osobowych, które zagwarantują brak 

kar ze strony UODO – udzielamy gwarancji na usługę  
i sami jesteśmy podmiotem ubezpieczonym od odpo-
wiedzialności w kwocie 1 000 000,00 zł. 

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?
Jednym z głównych założeń Ogólnego Rozporzą-
dzenia o Ochronie Danych jest określenie organów 
nadzorczych, które kontrolują przestrzeganie przepi-
sów RODO, a - w razie wskazania braków - nakładają 
wysokie kary pieniężne. 

Po ośmiu miesiącach od wejścia w życie RODO 
pojawiły się pierwsze decyzje, nakładające na nierze-
telnych przedsiębiorców ww. kary. Przykładem takich 
decyzji może być kara nałożona na jeden ze szpitali  
w Portugalii (400 000,00€), kara dla lotniska Heathrow 

(120 000,00 L), czy największa, jak do tej pory, kara 
nałożona we Francji na Google – 50 000 000,00 €!  
 
W Polsce najwyższa kara została nałożona na firmę 
Bisnode (220 000,00 €), dodatkowo pojawiły się 
pomniejsze kary za niedostosowanie do wymagań. Na 
dzień dzisiejszy do UODO trafiło blisko 5 000 zgłoszeń, 
wszystkie z nich zostaną przeprocesowane, a kolejne 
cały czas spływają.

www.GrupaAF.pl
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Co należy do rocznego obowiązku jednostki?
Audyt wewnętrzny
Dzięki naszej usłudze zapewnimy wywiązanie się z obowiązku cyklicznego przeprowadzenia analizy ryzyka, która jest 
wynikiem audytu RODO. Przygotujemy kompletny plan postępowania z ryzykiem, przedstawiając konkretne zalecenia 
wraz z deklaracją stosowania w celu właściwego udokumentowania procesu ciągłego doskonalenia.

Realizacja obowiązku cyklicznych audytów to obowiązek.

Szkolenie zespołu
Przeprowadzimy cykliczne szkolenie stacjonarne, wystawimy Państwu certyfikaty uczestnictwa, bądź też udzielimy 
Państwu dostępu do autorskiego systemu e-learningowego, pozwalającego na realizację szkoleń zdalnych – w zależ-
ności od oczekiwań i potrzeb.

Realizacja obowiązku szkoleniowego jest jednym z pierwszych poruszanych elementów 
prawidłowego wdrożenia podczas kontroli.

Aktualizacja dokumentacji
Uzupełnimy wszelkie braki w Twojej dokumentacji. Dostosujemy jej standard do wymagań przedstawionych przez 
UODO, tj. dokumentacji wykonanej w standardzie ISO 27001 oraz ISO 22301.

Przygotujemy wzory dokumentów użytkowych oraz przygotujemy procedury,  
których obecność oraz stosowanie jest elementem każdej kontroli.

Wymagana dokumentacja
Przygotowując dokument, którego celem ma być wykazanie zgodności przetwarzania danych z wymaganiami określo-
nymi w RODO, należy zastosować podejście elastyczne, wykorzystując dotychczasową dokumentację. 

Oznacza to, że należy zweryfikować dotychczasowe elementy występujące nie tylko w wymaganej dokumentacji, na 
którą składała się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, ale również takie 
elementy, jak ewidencję prowadzonych upoważnień do przetwarzania danych, czy uprawnień do poszczególnych funk-
cji użytkowanych systemów informatycznych. 

Zgodna z RODO dokumentacja przetwarzania danych osobowych, która będzie jednocześnie instrumentem wyka-
zującym zgodność wykonywanych czynności przetwarzania z przepisami prawa, musi zawierać takie elementy, jak: 

▲ rejestry,

▲ wytyczne, 
▲ procedury,

▲ plan ciągłości działania,raporty określone  
w art. 30-35 RODO. 

Przygotowany przez nas System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, uzupełniony instruktażem personelu  
i wpojeniem dobrych praktyk w zakresie przetwarzanych danych osobowych, gwarantuje komfort w przypadku kontroli  
i w sposób znaczący poprawia bezpieczeństwo danych w instytucji.

www.GrupaAF.pl
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Nasza oferta realizacji usługi
▲ Otrzymacie Państwo listę wytycznych dotyczących 

168 zmian w ustawach na 2019 rok.

▲ W ramach zmian zostanie stworzona oraz zaktuali-
zowana wszelka potrzebna dokumentacja, a także 
wykonane zostaną prace dostosowujące obecne 
umowy do nowych wymogów prawa.

▲ Zostanie przeprowadzony audyt zgodności z RODO, 
w wyniku którego otrzymacie Państwo analizę 
ryzyka wraz z załącznikami.

▲ Zaktualizujemy Państwa wewnętrzne dokumenty  
z zakresu RODO i bezpieczeństwa informacji.

▲ Przeszkolimy Państwa w zakresie RODO oraz bez-
pieczeństwa informacji.

▲ Dostarczymy platformę do realizacji wszelkich 
obowiązków wygenerowanych przez RODO oraz 
ustawę o ochronie danych osobowych - zarówno 
jeżeli chodzi o szkolenia, jak i o właściwe prowa-
dzenie działalności Przedsiębiorstwa.

▲ Opcjonalnie - zrealizujemy funkcję Inspektora 
Ochrony Danych (IOD), aby przez cały okres realiza-
cji usługi nie musieli się Państwo martwić  
o nieprawidłowości.

Warunki realizacji usługi oraz kompetencje Zespołu
Prace, realizowane w ramach proponowanej usługi w postaci wdrożenia postanowień tzw. ustawy sektorowej RODO 
w Polsce, będą prowadzone z uwzględnieniem biznesowych i organizacyjnych potrzeb Zamawiającego. Usługa wyko-
nana będzie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie adekwatne do stopnia zaawansowania usługi.

Zespół pracowników firmy złożony jest z absolwentów i pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu 
Rolniczego, informatyków, doktorów nauk technicznych oraz radców prawnych, doświadczonych w zwinnym zarzą-
dzaniu projektami (AGILE, PRINCE2), certyfikowanych przez TUV w zakresie ISO 27001 (Bezpieczeństwo informacji), 
administratorów bezpieczeństwa informacji z doświadczeniem (ABI / IOD), a także administratorów IT oraz programi-
stów. Sami posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie audytu i doradztwa.

Poprawność merytoryczna wykonanej usługi objęta jest gwarancją.

Zespół może w chwili obecnej pochwalić się skutecznym wdrożeniem i dostosowaniem blisko 100 firm (znaczący 
udział dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób) do wymagań przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych, kilkunastoma wdrożeniami ISO 27001:2013 (2015, 2017), a także stałą obsługą wielu podmiotów w ramach 
pełnionych funkcji Inspektora Ochrony Danych.

www.GrupaAF.pl
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Zaufali nam

+ 200 FIRM

Kontakt
Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej marce? Skontaktuj się z nami!

Maciej Schab
Customer Service Director
(+48) 530 264 429
m.schab@GrupaAF.pl


