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USŁUGI

I.KONSULTACJE
1. Badanie potrzeb/ wstępny audyt dokumentacji                                                      1 h /bezpłatnie
2. Konsultacje dotyczące opracowania dokumentacji                                               1 h /120zł + VAT
3. Doradztwo                                                                                                                 1 h /200zł + VAT

Indywidualna wycena konsultacji – na życzenie Klienta. 
Opracowanie dokumentacji – indywidualna wycena po wstępnych konsultacjach.

II.AUDYTY
Audyt ochrony danych osobowych / Audyt RODO
Dzięki  audytowi  zgodności  z  RODO dowiedzą  się  Państwo,  w  jakim stopniu  organizacja  spełnia
wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby
być z nim w pełni zgodna. 
Zakres audytu oraz indywidualna wycena na życzenie Klienta. 

III.WDROŻENIA
Wdrożenie RODO oznacza dostosowanie:

1. Procesów biznesowych.
2. Systemów informatycznych.
3. Dokumentacji do obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Indywidualna wycena wdrożenia  na życzenie Klienta. 

IV.OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH/OFERTA DLA FIRM
W ramach przejęcia funkcji Inspektora ochrony danych będziemy wykonywali dla Państwa wszystkie
obowiązki IOD, o których stanowi  art. 39 RODO.
Outsourcing IOD 
*koszt miesięcznej obsługi  ustalany indywidualnie po wstępnych bezpłatnych konsultacjach.
Ostateczna cena zależna jest od wielu czynników. 
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SZKOLENIA

I. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (POZIOM PODSTAWOWY) 
18h/3 dni /godzin szkoleniowych on-line                                                                                                             
Cena szkolenia: 1399,00 zł + VAT/1 os.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (POZIOM ZAAWANSOWANY) 
12h/2 dni/godzin szkoleniowych  on-line 
Cena szkolenia: 999,00 zł + VAT/ 1 os.

III. RODO W HR
5 godzin szkoleniowych on-line/ lub stacjonarnie
Cena szkolenia: 499,00 zł + VAT/ 1 os.

IV. RODO W PRAKTYCE (SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA PRACOWNIKÓW)
2 godziny szkoleniowe on-line
Cena szkolenia:
1 pracownik: 299,00 zł + VAT 
2 – 5 pracowników z jednej organizacji: 199,00 zł + VAT
6 - 10 pracowników: 149,00 zł  + VAT
powyżej 10 pracowników: wycena indywidualna

V. MONITORING A RODO
4 godziny szkoleniowe on-line
Cena szkolenia: 399,00 zł + VAT/ 1 os.

VI. COOKIES, A DANE OSOBOWE
4 godziny szkoleniowe on-line
Cena szkolenia: 399,00 zł + VAT/ 1 os.

VII. OSOBA PUBLICZNA, A DANE OSOBOWE
3 godziny szkoleniowe on-line
Cena szkolenia: 299,00 zł + VAT/ 1 os.

VIII. RODO W OŚWIACIE
2 godziny szkoleniowe on-line/ lub stacjonarnie
Cena szkolenia:
1 -20 uczestników: 699,00 zł + VAT 
21-50 uczestników: 899,00 zł + VAT
do 50 uczestników: 999,00 zł  + VAT
Powyżej 50 uczestników: wycena indywidualna
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W przypadku szkoleń zamkniętych wycenę szkoleń przygotowujemy 
indywidualnie.  

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
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