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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Kompleksowe rozwiązania
dla administracji
samorządowej oraz
przedsiębiorstw

Pełnienie funkcji
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

Kontakt z nami

Współpraca
Do zadań Inspektora Ochrony Danych
Osobowych będzie należeć:
1) nadzór nad przestrzeganiem zasad
ochrony danych osobowych;
2) opracowanie planu sprawdzeń;
3) sprawdzenie zgodności
przetwarzania danych osobowych z
przepisami ochronie danych
osobowych oraz opracowywanie w
tym zakresie sprawozdań dla
administratora danych;
4) nadzór nad udostępnianiem danych
osobowych innym podmiotom;
5) zatwierdzanie / kontrola projektów
umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych innemu
podmiotowi;
6) współpraca z informatykiem w
zakresie nadzoru i kontroli
bezpieczeństwa w sytuacji naruszenia
zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych;
7) podejmowanie działań zgodnych z
przyjętymi procedurami wewnętrznymi
w sytuacji naruszenia zasad
przetwarzania i ochrony danych
osobowych;

8) informowanie administratora o obowiązkach
spoczywających na nim na mocy niniejszego
rozporządzenia oraz innych;
9) przeprowadzanie sprawdzeń doraźnych w
przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia
ochrony danych osobowych;
10) współpraca z organem nadzorczym;
11) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla
organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz w
stosownych przypadkach prowadzenie
konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Aleja Józefa Piłsudskiego 10a
44-335, Jastrzębie-Zdrój
 665-242-474

Inspektor przy wypełnianiu swoich zadań będzie
miał na uwadze charakter, zakres
oraz cele przetwarzania danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pozostaje do dyspozycji Administratora
telefonicznie, drogą elektroniczną oraz osobiście
w siedzibie Klienta.

Cena wyżej wymienionej usługi
uzależniona jest od częstotliwości wizyt
w siedzibie Klienta

selene.doradztwo@gmail.com
www.eszkolenie.eu

