
Standardowy  zestaw  dokumentacji  RBDO  to  pozycja  spełniająca  wymogi  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych i rozporządzenia 
do art. 39a  tej  ustawy dla firm i jednostek organizacyjnych, które przetwarzają jedynie:
     dane osobowe swoich pracowników, 
     dane osób uczących się u administratora danych, 
     dane członków zrzeszonych, 
     wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej 

Powyższe zbiory są  zwolnione z  obowiązku rejestracji do GIODO i wystarczające  jest wdrożenie dokumentacji  wewnętrznej  Powyższe zbiory są  zwolnione z  obowiązku rejestracji do GIODO i wystarczające  jest wdrożenie dokumentacji  wewnętrznej  
(Polityki  Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, odpowiednie wykazy ewidencyjne, oświadczenia 
i umowy powierzenia – wszystkie  elementy znajdują się w zestawie RBDO).

SPRAWDŹ JAKIE ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZASZ I KTÓRY PAKIET BĘDZIE OPTYMALNY DLA CIEBIE

DOKUMENTACJA   PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  –  STANDARD  –  99  ZŁ  NETTO 
+ 23% VAT (CENA PROMOCYJNA)

Dokumentacja  wewnętrzna  RBDO  z  instrukcją  zgłoszenia zbiorów  do GIODO  i  wsparciem  prawnym to pozycja  dla  firm i jednostek 
przetwarzających    dane    osobowe,   które     podlegają     obowiązkowi   zgłoszenia    do    rejestru   GIODO  i  można   zakwalifikować 
je do następujących zbiorów: 
     zbiory danych Klientów
     rejestry korespondencji (szkół, firm, jednostek organizacyjnych) 
     rejestry wysyłkowe towarów 
       rejestry reklamacji 
     zbiór danych osób zapisanych na Newsletter 
     zbiory danych osób biorących udział w konkursie 
     beneficjenci działań stowarzyszenia/klubu 
     zbiory danych darczyńców 
     rejestry uczniów, którzy wypełniają obowiązek szkolny poza daną szkołą 
     uczestnicy konkursów międzyszkolnych 
       zbiór danych osobowych czytelników czytelni 
     listy akcjonariuszy (jeśli są tam osoby fizyczne) 
     księgi gości, księgi meldunkowe
     rezerwacje imienne usług 
     wszelkie inne dane osobowe, które nie podlegają zwolnieniu

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH Z INSTRUKCJĄ  ZGŁOSZENIA  DO 
GIODO I WSPARCIEM PRAWNYM RBDO –– 199 ZŁ NETTO + 23% VAT

Dokumentacja wewnętrzna RBDO do uzupełnienia danymi firmy oraz audyt  i  rejestracja  zbiorów  do GIODO wykonana przez prawnika 
RBDO, to propozycja dla  firm,  które chcą  powierzyć  zadanie  zgłoszenia  prawnikowi  oraz  uzyskać  pewność  prawidłowej  rejestracji 
zbiorów na  podstawie przeprowadzonego audytu. 

Wdrożenie  dokumentacji  zajmuje  do  1  godziny,  czas audytu i rejestracji  zbioru, uzależniony  od  sprawności  odpowiedzi  na  pytania 
prawnika – zazwyczaj do kilku dni. 

DOKUMENTACJA   PRZETWARZANIA   DANYCH   OSOBOWYCH   DO  UZUPEŁNIENIA   DANYMI 
PODMIOTU  ORAZ  AUDYT  Z  REJESTRACJĄ  ZBIORÓW  W  GIODO  WYKONANY   W CAŁOŚCI 
PRZEZ PRAWNIKA RBDO – 699 ZŁ NETTO + 23

Propozycja  kompleksowej  usługi  prawnej dla przedsiębiorstw  i  jednostek  organizacyjnych  wykorzystujących  dane osobowe na dużą 
skalę w codziennej działalności. W ramach usługi prawnik RBDO optymalizuje dokumentacje  wewnętrzną RBDO pod daną  branże oraz 
dokonuje audytu i rejestracji wraz z przeszkoleniem wyznaczonej  osoby na stanowisko  Administratora Bezpieczeństwa Informacji  (ABI) 

Przy zamówieniu kompleksowego wdrożenia, obowiązuje zawarcie umowy.

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE Z PRZESZKOLENIEM ABI WYKONANE PRZEZ PRAWNIKA RBDO: 
(1) wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych; 
(2) audyt zbiorów danych z rejestracją w GIODO; 
(3) przeszkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – 2690 zł netto + 23% VAT.
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http://rbdo.pl/sklep/produkt/wersja-cd-dokumentacja-przetwarzania-danych-osobowych-dla-firm-szkol-organizacji
http://rbdo.pl/sklep/produkt/dokumentacja-przetwarzania-danych-osobowych
http://rbdo.pl/sklep/produkt/pakiet-uslug-razem-taniej-1-pelna-dokumentacja-przetwarzania-danych-2-audyt-baz-danych-z-rejestracja-w-giodo
http://rbdo.pl/sklep/produkt/dedykowane-wdrozenie-systemu-przetwarzania

