Wizja i dążenia Firmy
Celem firmy jest doskonalenie usług
doradczych, opierając się o najnowsze
zmiany, metody i strategie,
dostosowane do potrzeb rynkowych.
Naszym priorytetem jest przekazywanie
wiedzy oraz udzielanie wsparcia
podmiotom, które nam zaufały.
Od kilku lat naszą ofertę adresujemy
jednostkom samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwom uwzględniając
specyfikę funkcjonowania. Przy
tworzeniu dokumentacji, staramy się
kierować oczekiwaniami, które
względem samorządów zwiększają się
oraz uwagami i potrzebami
umożliwiającymi efektywne zarządzanie
jednostką samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze szczególne znaczenie
stawianych zadań w ramach naszej
działalności opracowaliśmy ofertę usług,
które w naszym przekonaniu są zgodne
z potrzebami jednostek samorządów
terytorialnych oraz przedsiębiorstw.
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Współpraca
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.
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