Warto przetwarzać dane osobowe w sposób legalny.
Warto zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Droga do spełniania stawianych wymagań nie zawsze musi być skomplikowana.

RODO – DOSTOSUJEMY TWOJĄ ORGANIZACJĘ DO ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UNIJNEGO
ROZPORZĄDZENIA 2016/679 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ( TZW. RODO)

Oferujemy Państwu wsparcie przy wdrażaniu zasad i systemów związanych
z bezpieczeństwem informacji w tym, a może w szczególności ochrony danych osobowych.

DORADZTWO - AUDYT - WDROŻENIA - SZKOLENIA w zakresie:
•
•
•
•

BEZPIECZEŃSTWA INFORAMACJI
INFRASTRUKTURY IT
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ANALIZY RYZYKA

Główne kierunki działania proponowane przez nas:
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz
ogólnego rozporządzenie tzw. RODO z datą stosowania od 25 maja 2018 roku.


identyfikacja miejsc i rodzaju przetwarzanych danych,
cel: ustalenie jakie obowiązują nas przepisy i w jakim zakresie.



inwentaryzacja aktywów i poddanie ich analizie ryzyka,
cel: czy to, co przedstawia wartość dla organizacji jest dostatecznie zabezpieczone?



dokładne ustalenie przesłanki legalności przetwarzanych danych osobowych,
cel: czy mamy podstawy prawne do przetwarzania danych?



analiza, czy zasadne jest zgłoszenie zbiorów danych,
cel: nie zawsze taki obowiązek istnieje, a w przyszłości zostanie zniesiony.



jeżeli to konieczne – zdobycie zgód na przetwarzanie danych,
cel: głównie promocja, marketing itp., zgodę zawsze można cofnąć.



określenie treści i miejsc lokalizacji obowiązku informacyjnego,
cel: na tej podstawie udzielana jest np.: świadoma zgoda na przetwarzanie.



prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji,
cel: udokumentowanie, że znane są nam np.: obszary przetwarzania,
zabezpieczenia.



opracowanie praktycznych, wewnętrznych zasad postępowania,
cel: wdrożenie wytycznych, do stosowania przez osoby przetwarzające dane.



Zasadności powołania ABI lub Inspektora Danych Osobowych,
cel: oszacowanie, czy w danym przypadku istnieje obowiązek lub może potrzeba.



prace nad planem ciągłości działania na wypadek krytycznych incydentów,
cel: próba określenia postępowania w przypadku sytuacji niepożądanych - testy.



określenie i wdrożenie zabezpieczeń dla wybranego poziomu bezpieczeństwa danych,
cel: Administrator danych musi zapewnić odpowiednie środki organizacyjne
i techniczne.



reagowanie na zmiany w przepisach i w danych procesach,
cel: dla przykładu czas na przygotowanie do wymagań RODO.



stałe podnoszenie świadomości pracowników,
cel: szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności do spełnienia
obowiązków ochrony danych.

Oferujemy skuteczne wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu wyżej wymienionych działań –
dopasowanych do Państwa organizacji i funkcjonujących już w niej procesów.
Wybrane kompetencje naszych zespołów: ABI; Audytor: ISO 27001; ISO 9001; SCRUM; CISA

…. dlatego też stworzyliśmy

ZETO ODO,

aby zminimalizować ryzyko

odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych
w Państwa organizacjach.
Idea naszego systemu to wyjście o krok do przodu w stosunku do innych narzędzi informatycznych
tego rodzaju. Jako autorzy aplikacji spełniając wymagania prawne przekazujemy narzędzie do
zarządzania procesem ochrony danych osobowych.

Możliwości systemu dające wartość dodaną dla organizacji to m.in:











menadżer zdarzeń
zarządzanie dostępem do aktywów
analiza ryzyka dla zidentyfikowanych aktywów i zasobów,
zgodność z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i RODO,
wspomaganie zarządzania ochroną danych w tym gromadzenie dokumentów,
komunikację między stronami zainteresowanymi i powiadamianie o zdarzeniach,
generowanie statystyk, zestawień i wymaganych ewidencji,
szkolenia dla pracowników w formie online np.: e-learning,
planowanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych,
wspomaganie nadzorowania dokumentacją zgodnie z normami ISO.

Krótki opis poszczególnych obszarów systemu:

Zarządzanie dostępami pracowników do poszczególnych aktywów.
Porządkuje i ułatwia zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych aktywów
organizacji.
Dokumentacja związana z procesem przetwarzania danych osobowych.
Usprawnia, w stosunku do tradycyjnej formy, w dużym stopniu proces zarządzania,
aktualizacją i wdrażaniem zmian w obowiązujących politykach i zasadach oraz ich publikację
dla szerszego grona użytkowników.
Ewidencje i zestawienia
Generowanie wymaganych ewidencji: upoważnień, aktywów, zbiorów, obszarów
przetwarzania, udostępnień, umów powierzenia, czynności i kategorii przetwarzania danych.
Analiza ryzyka aktywów informacyjnych organizacji.
W ramach tego procesu określa się znaczenie danego aktywu dla organizacji, zagrożeń na
jakie mogą być narażone, podatności przyczyniających się do zmaterializowania się danego
zagrożenia, występowania w przeszłości incydentów oraz obecnego poziomu zabezpieczenia.
Zdarzenia i incydenty.
System zapewnia zgłaszanie, rejestrację, dokumentowanie podejmowanych działań
eliminujących zdarzenia lub incydenty, dane wejściowe np.: do analizy ryzyka.
Audyt wewnętrzny (sprawdzenie).
Moduł ten został przygotowany, aby wesprzeć staranne planowanie i uzgodnienie aktualnych
wymagań audytu oraz działania obejmujące weryfikację zgodności przetwarzanych zbiorów.
Szkolenia i ocena poziomu wiedzy.
Istotnym jest, aby dopuścić do przetwarzania danych osoby, które są to tego odpowiednio
przygotowane (szkolenie, upoważnienie, oświadczenie).

