
  

ZGODNOŚĆ Z RODO  
 
    

  Oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z rekomendacjami 

mającymi prowadzić do zgodności przetwarzania z RODO. 

 



 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 dla firm i organizacji, które chcą 

zweryfikować zgodność z RODO 3 oferty: 

 

1. Zgodność z RODO - oferta podstawowa 

2. Zgodność z RODO – oferta kompleksowa 

3. Zgodność z RODO - oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stosuje podejście oparte o ryzyko. Powyższe oznacza, że RODO nie 

daje uniwersalnych rozwiązań dla wszystkich jednostek organizacyjnych przetwarzających dane osobowe w zakresie 

określenia sposobów przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia, a ciężar odpowiedzialności za te 

działania przerzucony zostaje na administratorów danych. Aby spełnić wymagania RODO niezbędne jest zatem 

przeprowadzenie analizy ryzyka oraz, w określonych prawem przypadkach, również pogłębionej analizy, czyli oceny 

skutków dla ochrony danych.  

 

W wyniku analizy uwzględniającej rodzaje ryzyk, prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz potencjalną szkodę 

administrator danych uzyskuje informacje, co do wagi występujących u niego procesów przetwarzania danych 

osobowych i adekwatności stosowanych zabezpieczeń. Taki zestaw danych pozwala na opracowanie odpowiednich 

rekomendacji mających prowadzić do zgodności przetwarzania z RODO.  

 Zgodność z RODO – oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka 
 



 

 

W dokonywanej przez nas analizie ryzyka uwzględniamy zarówno dane osobowe przetwarzane na nośnikach w 

formie papierowej, jak i te przetwarzane w systemach informatycznych. 

 Zgodność z RODO – oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka 
 



Co zawiera nasza oferta? 

 

1. Sporządzenie listy wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na ryzyko w zakresie ochrony danych 

osobowych w przedsiębiorstwie 

2. Identyfikacja i klasyfikacja wszystkich aktywów (podstawowych i wspierających) przedsiębiorstwa 

3. Analiza procesów biznesowych pod kątem ich ważności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa (warsztaty) 

4. Przyjęcie kryteriów akceptacji ryzyka 

5. Ustalenie mechanizmów kontrolnych 

6. Oszacowanie ryzyka 

7. Rekomendacje jak przedsiębiorstwo powinno podejść do zidentyfikowanych ryzyk 

8. Udokumentowanie analizy ryzyka w celu zgodności z zasadą rozliczalności (Art. 5 ust. 2 RODO) 

 Zgodność z RODO – oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka 
 



Wdrożenie RODO - wynagrodzenie 

 

 

 

 

 

Za przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z rekomendacjami mającymi prowadzić do 

zgodności przetwarzania z RODO, wynagrodzenie będzie ustalane indywidualnie na 

podstawie przeprowadzonej ankiety. 



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 

 


