
 

 

 

 

 
 

 
Do ochrony danych osobowych zobligowane są wszystkie organizacje (m.in. urzędy, firmy, instytucje kultury, 

instytucje sportu, placówki zdrowotne, stowarzyszenia, fundacje). Ochronie podlegają zarówno dane 

klientów, jak również pracowników i osób wykonujących zadania w ramach umów cywilnych. Warto 

zauważyć, że przetwarzanie danych osobowych jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje zarówno 

przechowywanie danych, jak i ich wykorzystanie do celów wynikających zarówno z przepisów prawa  

jak i biznesowych. Ochrona danych osobowych to nie tylko konieczność wynikająca z przepisów, to również 

działania, które mogą ochronić przed pogorszeniem wizerunku, utratą klientów bądź ich zaufania,  

jak również przed dotkliwymi sankcjami karnymi. Coraz częściej spełnienie wymagań RODO jest jednym  

z warunków umożliwiających nawiązanie relacji biznesowych między klientem a dostawcą.  

 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? 

● Rozumiemy, że to, czym my się zajmujemy jest dla Państwa często obciążeniem, które “odciąga” 

Państwa od skontrowania się na celach biznesowych. Dlatego proponujemy, aby zadania 

związane z organizacją ochrony danych osobowych powierzyć nam, dzięki czemu nie będziecie 

Państwo na to tracić czasu i nie będzie to dla Państwa dodatkowym niepotrzebnym obciążeniem. 

● Proponujemy racjonalne i w jak najmniejszym stopniu zbiurokratyzowane rozwiązania.  

● Zapewniamy, że usługi będą realizowane przez kompetentną kadrę. 

● Posiadamy bogate doświadczenie potwierdzone referencjami. 

● Każdą usługę traktujemy indywidualnie projektując ją pod Państwa potrzeby i możliwości. 

W ramach naszej oferty proponujemy: 

● Outsourcing w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych, w tym pełnienia 

funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) - Pełna obsługa IOD - w zakres usług wchodzą 

wszelkie zadania pełnione przez IOD określone w art.  39 RODO; 

● Opracowanie albo weryfikację dokumentacji wymaganej przepisami prawa; 

● Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup pracowników;, 

● Konsultacje przy opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych; 

● Weryfikacja stron internetowych pod kątem wymagań ustawy (polityka prywatności, obowiązek 

informacyjny); 

● Przeprowadzanie sprawdzeń i audytów w tym u dostawców i podwykonawców. 

 

Skontaktuj się z nami: biuro@tz-c.pl  (22) 786-85-45  dołącz do nas w mediach 

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE 

DANE OSOBOWE (RODO) 
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