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II. OFERTA PRZYKŁADOWYCH  SZKOLEŃ  
 

 

1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (POZIOM PODSTAWOWY) 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (POZIOM ZAAWANSOWANY)  

3. RODO W HR 

4. RODO W PRAKTYCE  

(SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA PRACOWNIKÓW) 

5. MONITORING A RODO 

6. COOKIES, A DANE OSOBOWE 

7. OSOBA PUBLICZNA, A DANE OSOBOWE 

8. RODO W OŚWIACIE. 

 

Szkolenia płatne https://odoszkolenia.pl/kategoria/szkolenia/ 
Webinary bezpłatne https://odoszkolenia.pl/kategoria/szkolenia-bezplatne/ 

https://odoszkolenia.pl/pakiety/ Pakiety 
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OFERTA USŁUG - ODO SZKOLENIA 
 

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 oferty – bezpłatnie. 

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 obejmuje m.in.:  

- audyt w obszarze formalno – prawnym (analiza procedur, polityki prywatności, zasadność wyznaczenia 

IOD, zgodność przetwarzania z prawem, klauzule informacyjne, uregulowania powierzania danych, 

zasady przetwarzania danych do państw trzecich, rejestr czynności przetwarzania, analizę realizacji 

praw osób, których dane dotyczą itp.) 

- audyt w obszarze technicznym (weryfikacja sposobu zapewnienia kontroli dostępu do obszaru 

przetwarzania danych osobowych, stosowanie zabezpieczeń fizycznych, serwerownia, archiwum, IT, 

księgowość, prawidłowość funkcjonowania procesu zarzadzania uprawnieniami w systemach 

informatycznych itp.)  

Audyt obejmuje również (na życzenie klienta) sprawdzenie poziomu wiedzy i świadomości 

pracowników organizacji w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.  

 

Po wykonanym audycie klient otrzymuje RAPORT na podstawie którego rekomendujemy 

działania korygujące, tj. czynności, które powinni Państwo podjąć, aby być zgodnym  

z przepisami RODO.  

 

 

III. WDROŻENIA 

Wdrożenie RODO oznacza dostosowanie: 

1. procesów biznesowych 

2. systemów informatycznych 

3. dokumentacji do obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy: 

1. Audyt otwarcia. 

2. Wsparcie funkcji inspektora ochrony danych. 

3. Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych. 

4. DPIA i analiza ryzyka. 

5. Dostosowanie dokumentacji. 

6. Przeszkolenie pracowników. 

7. Audyt zamknięcia. 

 

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 RODO w art. 39 RODO:  

1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania: 

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 
dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych 
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego  
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 
świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane  
z tym audyty; 
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35; 
d) współpraca z organem nadzorczym; 
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz  
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 
2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego  
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. 
 

Outsourcing IOD  

*koszt miesięcznej obsługi  ustalany indywidualnie po wstępnych bezpłatnych konsultacjach. 

 

Koszt outsourcingu IOD  zaczyna się od 500 zł netto/mies. 

Ostateczna cena zależna jest od wielu czynników. m.in.  

 zakresu przetwarzania danych osobowych,  

 ilości pracowników,  

 wdrożenia RODO w firmie itp. 

 

V. PAKIETY  

Abonament to korzyści: 

Indywidualne podejście do klienta. 

Klient i jego potrzeby są dla nas najwyższym priorytetem! 

Z wybranym abonamentem klient kupuje bezpieczeństwo i ekspertów na wyłączność 

wraz z dostępem do wiedzy z zakresu RODO. 

Wybrany pakiet dopasowany do branży i biznesu, w którym działa klient i firma. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres niewykorzystanych usług abonenckich w danym miesiącu nie przepada – 

pełny zakres zakupionych świadczeń przechodzi na następny miesiąc. 

Usługi realizowane według ustaleń z klientem i z bieżącym harmonogramem. 

Dostępność szerokiego wachlarza usług w ramach pakietów: doradztwo, audyty, szkolenia, wdrożenia. 

Klient decyduje na jaki czas podpisuje umowę. 

Pakiety to gwarancja zrealizowania usługi na czas. 

Abonament to oszczędność. 

W ramach abonamentów firma korzysta z eksperckich usług z niższymi stawkami. 

Dodatkowe rabaty na zakup pakietów dla klientów, którzy korzystają z naszych usług i szkoleń. 

Inne promocje dostępne dla klientów abonamentowych, m.in. rabaty na szkolenia online. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 3 abonamentów. 

Zakres usług pakietowych dopasowany został dla biznesu 

z różnych branż. 

Wybraną propozycję można kupić online lub skorzystać 

z naszego doradztwa. 

 

Sprawdź, jakiej oferty szukasz. 

Ile potrzebujesz godzin doradztwa a ile szkoleń? 

Kwoty abonamentów z rabatami dla klientów, którzy korzystają z naszych usług i szkoleń. 

Połącz usługi w jeden pakiet a zobaczysz ile korzyści otrzyma Twoja firma! 

 

Zapraszamy do współpracy! 

Doradzamy, szkolimy już do 10 lat 

https://odoszkolenia.pl/pakiety/ 
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dr Magdalena C.  

 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.  

 

Karol W.  

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie 

Adwokackiej w Warszawie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością wg ISO 22301:2019. 

Zwycięzca X edycji Konkursu na organizowanego przez Prezesa UODO. Autor publikacji z zakresu 

prawa ochrony danych osobowych. Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Ministerstwie 

Cyfryzacji. W pracy zawodowej  zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych i 

prawem e-commerce oraz ochrony informacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich i 

warszawskich kancelariach prawnych oraz firmach doradczych specjalizujących się w zagadnieniach 

dotyczących ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Współpracował z organizacjami 

pozarządowymi m. in. zapewniając im obsługę prawną, w tym w zakresie danych osobowych. Brał udział 

w tworzeniu dokumentacji oraz procedur w ramach wielu projektów wdrożenia RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do kontaktu w celu wyceny usług 

 
 

 

 

 

 

 


