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ANKIETA W ZAKRESIE USŁUG DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH 
 

Celem niniejszej ankiety jest ułatwienie przygotowania dla Państwa dedykowanej oferty, która możliwie 
najpełniej uwzględni wszelkie zagadnienia, które mogą wymagać przeprowadzenia działań 
dostosowawczych w zakresie ochrony danych osobowych. 
Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania, przy czym, jeśli jakiekolwiek uznają Państwo za zbyt dociekliwe 
lub niewygodne – zwyczajnie prosimy o ich opuszczenie. 
 
Informacje podstawowe 
Pełna nazwa firmy oraz wskazanie formy prawnej pod jaką działa: 
 
Adres siedziby: 
Jeśli firma ma oddziały lub biura, prosimy o wskazanie ich liczby oraz lokalizacji: 
Adres firmowej strony www oraz ew. innych stron internetowych, które należą do Państwa: 
Osoba kontaktowa w kontekście oferty (imię, nazwisko, mail, nr telefonu): 
Krótka charakterystyka branży w jakiej Państwo działają: 
Aktualne zatrudnienie (przybliżona ilość zatrudnionych osób w firmie): 
Aktualna wielkość bazy klientów (przybliżona liczba klientów/rekordów w bazie): 
Jak Pan/Pani dowiedział/a się o nas? 
Czy współpracowali już Państwo z jakąś firmą w zakresie ochrony danych osobowych? 
Czy obsługa ma być prowadzona w języku angielskim? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
Jakiego rodzaju dane osobowe (w przybliżeniu) są przetwarzane przez firmę np. dane klientów, dane 

pracowników, reklamacje, newsletter, użytkownicy portalu, marketingowe, uczestnicy konkursów / 

promocji, inne? 

Czy firma korzysta z outsourcingu usług np. w takich obszarach jak kadry i płace, księgowość, IT, hosting, 

call center, inne? 

Czy opracowali Państwo jakieś procedury, regulaminy, polityki dotyczące ochrony danych osobowych? Jeśli 

tak, to prosimy o wymienienie kilku najważniejszych. 

Czy opracowali Państwo jakieś procedury, regulaminy, polityki dotyczące ochrony danych osobowych? 

Jeśli tak, to prosimy o wymienienie kilku najważniejszych.   

Czy przeprowadzali Państwo ocenę ryzyka dla poszczególnych procesów przetwarzania danych 

osobowych? 

Czy sporządzili Państwo rejestr czynności przetwarzania danych? 

Czy mieli Państwo jakiś kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (lub wcześniej – z GIODO) np. 

została złożona przeciwko Państwu skarga, itp.? 

Czy zdarzyły się u Państwa jakieś skargi i/lub roszczenia na sposób postępowania z danymi osobowymi? 

Jeśli tak to jaka jest mniej więcej skala tych skarg w danym miesiącu? 

Czy przekazują Państwo dane osobowe poza obszar UE? 
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Dostosowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych 

☐ Czy posiadają Państwo system wspierający bezpieczeństwo teleinformatyczne inny niż oprogramowanie 

antywirusowe? Jeżeli tak to jaki? 

☐ Czy posiadają Państwo rozwiązanie SIEM (Security Information and Event Management)? 

☐ Czy stosują Państwo system klasyfikacji informacji? Jeżeli tak, to jaki? 

☐ Czy posiadają Państwo system zapobiegający wyciekowi informacji (DLP)? Jeżeli tak to jaki? 

☐ Czy korzystają Państwo z usług w chmurze? 

 

Pożądany zakres usług w zakresie ochrony danych osobowych 

Proszę wskazać interesujące Państwa usługi: 

☐ Outsourcing IOD 

☐ Stałe wsparcie dla własnego (in-house) IOD 

☐ Stałe wsparcie bez powoływania IOD 

☐ Audyt przedwdrożeniowy oceniający stopień przygotowania do wymogów RODO 

☐ Dostosowanie procesów przetwarzania danych do wymogów RODO 

☐ Szkolenie dla kluczowego personelu w zakresie RODO (w tym stacjonarne, webinarium lub e-learning) 

☐ Testy penetracyjne pojedynczego adresu IP 

☐ Testy penetracyjne pojedynczej aplikacji web’owej 

☐ Polisa OC chroniąca przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z RODO 

 

Dodatkowe usługi związane z bezpieczeństwem 

Proszę wskazać, czy interesują Państwa dodatkowe usługi w zakresie bezpieczeństwa 

☐ Indywidualny pokaz ze świata live hacking - przykłady włamań do komputera, kradzieży plików, kradzieży 

loginów i haseł do systemów informatycznych (firmowych, social media), przykłady phishingu 

☐ Audyt wypełniania wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa 

☐ Audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności 

☐ Aplikacja EasyRODO - zarządzanie bazami danych  

 

Inne / dodatkowe informacje, które chcieliby nam Państwo przekazać: 

 

Dziękujemy za Państwa czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 
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Zachęcamy do kontaktu w celu wyceny usług 

 

 

 

 

 

Magdalena Celeban - doktor nauk społecznych, absolwentka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych 

z zakresu „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych” oraz Wyższej Szkoły Bankowej  

w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych”, których 

inicjatorem jest dr Maciej Kawecki. Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących ochrony 

danych osobowych. Ekspert ORKE. Fundatorka i Prezes fundacji Niech Się … Dzieje. Inicjatorka działań 

związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, organizatorka inicjatyw lokalnych. 

Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych. Właścicielka firmy „ODO” zajmująca się szkoleniami, 

audytami i wdrożeniami z zakresu RODO. Autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w 

podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym.  

Firma „ODO” współpracuje z wieloma ekspertami, praktykami i pasjonatami z zakresu RODO. 

 

Zapraszamy do współpracy 

www.odoszkolenia.pl 

   

ODO to firma szkoleniowo-doradcza, która specjalizuje się w RODO – zarówno w zakresie usług doradczych,  

jak i wdrożeniowych. Z naszych dedykowanych usług, jak i szkoleń specjalistycznych mogą skorzystać 

przedstawiciele niemal każdej branży. Chcemy wspierać firmy i Instytucje w procesach rozwojowych, dlatego 

oferta naszych szkoleń jest rozbudowana oraz przystosowywana do wymagań i rozwoju biznesu naszych 

Klientów. Nasza firma to specjaliści, eksperci, praktycy, świetni szkoleniowcy – oferujemy najwyższej jakości 

konsultacje, szkolenia, audyty. Działamy na terenie całej Polski . 

Zapewniamy kompleksową usługę wsparcia dla firm i organizacji, dla pracowników oraz kadry zarządzającej.  

Nasi specjaliści i eksperci szkolą nieprzerwanie od roku 2010. 

Uczestniczymy w grupach roboczych, należymy do branżowych Stowarzyszeń Inspektorów Ochrony Danych 

(SABI), szkolimy studentów. Nasi eksperci pełnią funkcje Inspektorów Ochrony Danych. Na bieżąco 

doświadczona kadra podnosi swoje kwalifikacje. 

 

odoszkolenia.pl 

 

http://www.odoszkolenia.pl/

