Misja Firmy
Empiria Duo

Firma EMPIRIA DUO od
początku swojego istnienia,
jako swój główny cel
postawiła kompleksowe
wspieranie przedsiębiorstw
oraz jednostek
samorządowych w zakresie
szeroko pojętego
bezpieczeństwa.
Mając na uwadze przede
wszystkim zadowolenie
naszych klientów nasz
wysoko wykwalifikowany
zespół specjalistów
każdorazowo dostosowuje
się do każdej potrzeby
zleceniodawcy.
Dążymy do tego aby
oferowana usługa była
wykonana w możliwie jak
najszybszym czasie,
cechuje nas profesjonalizm,
solidność oraz dokładność.

Wdrożenie systemu
ochrony danych
osobowych
EMPIRIA DUO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

Kompleksowe rozwiązania dla
administracji samorządowej

Docelowa dokumentacja zawiera
wzory następujących dokumentów:
1) Polityka bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych wraz z załącznikami:
– Klauzula poufności,
- Wykaz zbiorów danych osobowych,
– Wykaz pomieszczeń tworzących obszar,
w którym przetwarzane są dane osobowe
oraz rodzaj zabezpieczeń
- Upoważnienie do przetwarzania danych
oraz Odwołania upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych;
- Ewidencja osób upoważnionych;
- Zgoda osoby, od której dane maja być
przetwarzane oraz Wycofanie zgody;
– Klauzula informacyjna;
- Wzór wniosku o udostępnienie danych ze
zbioru danych osobowych;
- Ewidencja udostępniania danych
osobowych;
- Wzór umowy powierzenia jest zgodny z
do niniejszej Polityki;
– Wzór planu sprawdzeń;
– Wzór sprawozdania ze sprawdzenia;
– Rejestr sprawdzeń;
- Wzór rejestru czynności + jeden
przykładowo wypełniony rejestr;
– Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z
niniejszą Polityka bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych;
- Ewidencja osób zapoznanych z Polityką
bezpieczeństwa.
2) Procedurę analizy i oceny ryzyka w
zakresie przetwarzania danych
osobowych;
3) Metodologia przeprowadzenia oceny
skutków dla ochrony danych osobowych;

4) Instrukcja zarządzania systemami
informatycznymi wraz z załącznikami:
- Wzór uprawnienia do zarządzania
systemami informatycznymi;
- Elementy infrastruktury sieciowej,
Elementy służące do przetwarzania danych
osobowych (serwery, stacje robocze,
terminale, dyski sieciowe), Powierzone
urządzenia informatyczne
- Zgoda na korzystanie z prywatnych
urządzeń do celów służbowych
- Dziennik pracy systemu informatycznego
- Wzór powierzenia urządzenia
informatycznego
- Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z
niniejszą Instrukcją zarządzania systemami
informatycznymi
- Ewidencja osób zapoznanych z Instrukcją
zarządzania systemami informatycznymi.
5) Regulamin korzystania z prywatnych
urządzeń informatycznych dla celów
służbowych;
6) Polityka tworzenia kopii zapasowych;
7) Procedurę postępowania w przypadku
naruszenia ochrony danych osobowych:
- rejestr naruszeń,
- wzór zgłoszenia w sprawie naruszenia
ochrony danych
- wzór publicznego komunikatu;
8) Procedurę przetwarzania danych
osobowych poza obszarem wyznaczonym
przez ADO.
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Pełnienie funkcji
Inspektora Ochrony
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7) podejmowanie działań zgodnych z przyjętymi
procedurami wewnętrznymi
w sytuacji naruszenia zasad przetwarzania i
ochrony danych osobowych;
8) informowanie administratora o obowiązkach
spoczywających na nim na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych;
9) przeprowadzanie sprawdzeń doraźnych w
przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia
ochrony danych osobowych;
10) współpraca z organem nadzorczym;
11) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla
organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz w
stosownych przypadkach prowadzenie
konsultacji we wszelkich innych sprawach.
Do zadań Inspektora Ochrony Danych
Osobowych będzie należeć:
1) nadzór nad przestrzeganiem zasad
ochrony danych osobowych;
2) opracowanie planu sprawdzeń;
3) sprawdzenie zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami
ochronie danych osobowych oraz
opracowywanie w tym zakresie
sprawozdań dla administratora danych;
4) nadzór nad udostępnianiem danych
osobowych innym podmiotom;
5) zatwierdzanie / kontrola projektów
umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych innemu podmiotowi;
6) współpraca z informatykiem w zakresie
nadzoru i kontroli bezpieczeństwa
w sytuacji naruszenia zasad
przetwarzania i ochrony danych
osobowych;

Inspektor przy wypełnianiu swoich zadań
będzie miał na uwadze charakter, zakres
oraz cele przetwarzania danych
osobowych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pozostaje do dyspozycji Administratora
telefonicznie, drogą elektroniczną oraz
osobiście w siedzibie Klienta.

Cena wyżej wymienionej usługi
uzależniona jest od częstotliwości
wizyt w siedzibie Klienta
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Al. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel: (32) 47 19 002

Szkolenie z zakresu
ochrony danych
osobowych

Program szkolenia
Szkolenie z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych adresowane jest
do osób chcących nabyć wiedzę na temat
najważniejszych zmian w przepisach
dotyczących ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia:
Uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat
zmian w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
Forma szkolenia:
Szkolenie odbywa się w formie wykładów /
warsztatów umożliwiających uzyskanie i
uzupełnienie wiedzy w zakresie ochrony
danych osobowych.
Materiały szkoleniowe:
Uczestnik szkolenia otrzyma gotowe wzory
dokumentów niezbędnych w codziennej pracy
jednostki.
Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych (45 minut).

1. Ochrona danych w świetle wymogów
RODO.
2. Inspektor ochrony danych jako następca
ABI.
3. Zakres podmiotowy przetwarzania danych
osobowych (Administrator Danych
Osobowych, Podmiot przetwarzający).
4. Zasady realizacji obowiązków
Administratora Danych Osobowych
wynikających z RODO.
5. Powierzenie danych osobowych.
6. Zasady realizacji prawa osób, których dane
dotyczą.
7. Zasada postępowania w sytuacji
naruszenia ochrony danych osobowych.
8. Rejestr czynności przetwarzania danych
osobowych.
9. Szacowanie ryzyka a ocena skutków dla
ochrony danych (7 kroków do pełnej oceny
skutków dla ochrony danych).

10. Praktyczne wskazówki przetwarzania
danych zgodnie z prawem, warsztaty,
odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia,
konsultacje.

Docelowa dokumentacji będzie zawierać
następujące elementy:
1) Procedura przeprowadzania analizy i oceny
ryzyka w zakresie przetwarzania danych
osobowych;
2) Ocenę i analizę ryzyka dla zidentyfikowanych
procesów przetwarzania danych osobowych, która
będzie obejmować:
a) Wykaz zagrożeń,
b) Ocenę i analizę ryzyka dla każdego zagrożenia
przed podjęciem działań profilaktycznych
mających na celu wyeliminowanie lub
zmniejszenie ryzyka,
c) Działania profilaktyczne mające na celu
wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka,
d) Ocenę i analizę ryzyka dla każdego zagrożenie
po podjęciu działań profilaktycznych mających na
celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka;
3) Ocenę skutków dla ochrony danych
osobowych dla procesów, które ze względu na
swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym
prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych. Raport z przeprowadzonej oceny
skutków będzie zawierał:
a) Kontekst: przedmiot badania, odpowiedzialność
za przetwarzania, zastosowane standardy, zakres
przetwarzanych danych, cykl życia danych,
aktywa,
b) Zasady fundamentalne: cel przetwarzania,
podstawa prawna, okres przechowywania, środki
ochrony praw osób, których dane dotyczą (prawo
dostępu, przenoszenia, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu
przetwarzania danych)
c) Ryzyko: środki ochrony fizyczne i organizacyjne
istniejące lub przewidziane, analiza ryzyka:
nieupoważniony dostęp do danych, niepożądana
modyfikacja, zniknięcie danych; pod kątem:
skutków dla osób, których dane dotyczą, jeżeli
ryzyko się zdarzy; główne zagrożenia, że ryzyko
się zdarzy; źródło ryzyka.

