
  

ZGODNOŚĆ Z RODO  
    

  oferta podstawowa   



 Ogólne  Rozporządzenie o  Ochronie  Danych  Osobowych 

 

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które na nowo i w sposób kompleksowy reguluje 

kwestię ochrony danych osobowych osób fizycznych w państwach członkowskich UE i co istotne – od 25 maja 2018 

r. obowiązuje w tych państwach w sposób bezpośredni (tym też różni się od uchylonej Dyrektywy 95/46/WE, która 

dotychczas była podstawą regulacji ochrony danych). 

 

RODO wprowadza szereg zmian, z których za najważniejsze należy uznać znaczne rozszerzenie zakresu obowiązków 

administratorów danych osobowych oraz praw osób, których dane są przetwarzane, ograniczenie profilowania, 

zmiany w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz zwiększenie uprawnień organów nadzoru i kar za 

naruszenia.  

 



Jak możemy pomóc?  

 

mis² Sp. o.o. wraz z Kancelarią Prawną DAUERMAN przygotowały ofertę dla firm i organizacji, które 

chcą zweryfikować zgodność z RODO: 

 

 

Zgodność z RODO - oferta podstawowa  

 

Przeprowadzenie ankietowego audytu prawnego oraz systemów informatycznych, obecnego sposobu 

działania jednostki w zakresie ochrony danych i prowadzonej dokumentacji oraz przekazanie wzorów 

dokumentacji prawnej i rekomendacji dotyczącej systemów informatycznych, związanych  

z ochroną danych osobowych 

 

 

 

 

 
 



Zgodność z RODO – oferta podstawowa 

 

Zgodność z RODO - oferta podstawowa zawiera: 

•  przeprowadzenie badania ankietowego w obszarze prawnym i informatycznym, na podstawie którego: 
 - dokonana zostaje ocena podstawowych procesów związanych z przestrzeganiem danych osobowych; 
 - dokonana zostaje inwentaryzacja systemów informatycznych ze wskazaniem miejsc przetwarzania 
                     danych  osobowych; 
 - określona zostaje dokumentacja prawna z zakresu ochrony danych, której prowadzenie jest  
                     niezbędne; 
 - przedstawiona zostaje rekomendacja dotycząca  konieczności lub braku konieczności powołania 
                     Inspektora Danych Osobowych; 
 - przedstawione zostają rekomendacje proponowanych do podjęcia czynności w środowisku  
                     teleinformatycznym w podziale na te konieczne i zalecane; 
•   przekazanie wzorów dokumentacji prawnej związanej z ochroną danych osobowych, obejmującej, między innymi; 
    politykę bezpieczeństwa, wzory oświadczeń, upoważnień, klauzul, wzór rejestru czynności przetwarzania danych  
    osobowych, itp.; 
•   przekazanie instrukcji  i wyjaśnień dotyczących wypełnienia i prowadzenia dokumentacji prawnej. 

 
Cena usług zawartych w ofercie podstawowej – 9 900,00 PLN netto. 
 



Dlaczego MY? 

WSPÓLNIE GWARANTUJEMY  

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I TECHNOLOGICZNE  

 

mis² Sp. z o.o. to ponad 20 lat doświadczenia zespołu konsultantów biznesowych, programistów i wdrożeniowców, który ją tworzy 

oraz wiedza i doświadczenie przeniesione z firmy MIS S.A. Misją mis² jest zwiększanie efektywności działania firm poprzez 

dostarczanie dedykowanych narzędzi informatycznych wspierających codzienną pracę oraz wspomagających podejmowanie decyzji 

biznesowych. Nasza oferta to, między innymi, budowanie zaawansowanych aplikacji analitycznych, dostarczających kierownictwu 

firm aktualne raporty. Potrafimy, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii podłączyć się do dowolnych źródeł danych  

i przetwarzać informacje w czasie rzeczywistym, bez konieczności budowania kosztownych hurtowni danych. 

 

Kancelaria Prawna Dauerman działa na rynku usług prawniczych od 2000 roku świadcząc pomoc prawną dla sportu i biznesu. 

Połączenie sportu i biznesu nie jest przypadkowe. W sporcie, tak jak w biznesie, sukcesy osiągają tylko najlepsi, dlatego wspieramy 

naszych klientów w drodze do zwycięstwa. 

 

 

 

 

 

 



Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego 

Tomasz Dauerman 

 

Tel. +48 71 794 77 83-84 

Kom. +48 665 382 237 

E – mail: m.kryszko@dauerman.com.pl 

 

 

mis² Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Telefony:  + 48 601 222 982, + 48 601 757 352   

E – mail: bozena.skibicka@mis2.pl 

 


