
ROŚNIJ DUŻY W WIEDZĘ

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania firmy lub instytucji z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony danych osobowych: ustawą o ochronie danych osobowych, 
rozporządzeniami wykonawczymi, a także innymi przepisami, które regulują prawo do prywatności 
w branży w której działa dany podmiot. Na zakończenie usługi, sporządzimy dla Państwa poufny 
raport, którego wnioski pozwolą Państwu na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas 
funkcjonującym systemie ochrony danych ososbowych. Raport będzie zawierał również nasze 
rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapenić bezpieczeństwo danych.

Usługa outsoursingu pełnienia funkcji Adminsitatora Bezpieczeństwa Informacji polega na 
przekazaniu DPAG wszystkich obowiązków wymienionych po ostatniej nowelizacji przepisów w art. 
36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. szkolenie pracowników, nadawanie 
i ewidencja upoważnień, opracowanie i aktualizacja dokumentacji. Dzięki temu, otrzymują Państwo 
opiekę prawną najwyższej jakości, a dodatkowo zaoszczędzają Państwo bardzo dużo czasu, który 
mogą Państwo następnie wykorzystać z większym pożytkiem na swoją podstawową działalność.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż inni, nie ma sensu, żebyśmy 
to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” 
~ Henry Ford

Audyt, dokumentacja, rejstracja zbiorów danych

Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarząd DPAGInformacje o DPAG

DPAG to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych 
osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawiamy na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz na 
trwałe relacje z naszymi klientami – budujemy je w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie.

Nasz zespół to ludzie z pasją. Lubimy to, czym się zajmujemy, dzięki czemu praca daje nam dużo 
satysfakcji. Doświadczenie zdobywaliśmy w międzynarodowych korporacjach, polskich grupach 
kapitałowych, oraz w sektorze publicznym. Współpracujemy z uznanymi ekspertami z zakresu 
ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Pomagamy naszym klientom chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem 
lub ich utratą. Dostarczamy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające 
zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i europejskimi o ochronie danych osobowych.

Informacje o DPAG

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu 
i wdrażaniu projektów marketingowych i bazodanowych 
w globalnych korporacjach takich jak Pekao SA, Microsoft, 
BZWBK SA, FirstData SA (PolCard SA), ING SA, 
HSBC Bank SA, Polnord SA.

Wraz z PolCardem budowała rynek kart płatniczych 
w Polsce, w Microsoft odpowiadała za marketing 
i tworzenie programów lojalnościowych dla 
dystrybutorów oprogramowania. W bankowości 
zarządzała zespołami marketingu segmentu B2B. Karierę 
budowała w firmach branży bankowej i IT, w których 
procesuje się dane transakcyjne i osobowe w skali 
masowej. Tematyka ta stała się jej pasją, w oparciu o którą 
postanowiła budować swoją ścieżkę rozwoju tworząc 
DPAG w 2015 roku.
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Anna Walosińska

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, aplikantka radcowska 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert 
w zakresie procesów związanych z ochroną danych 
osobowych, uczestniczka studiów podyplomowych 
Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz licznych 
kursów i szkoleń, między innymi organizowanych przez 
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Od 2011 roku pełni funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji dla podmiotów rynku 
kapitałowego w Polsce, jak również współpracowała 
w międzynarodowych korporacjach rynku wschodniego. 
Przeprowadziła szereg szkoleń oraz procesów wdrożenia 
systemu ochrony danych osobowych w spółkach 
z różnych branży.
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Opieka prawna najwyższej jakości gwarantowana przez 
doświadczoncyh specjalistów od lat działających w branży 
ochrony danych osobowych

Stabilność zapewniona dzięki stałym kosztom usługi oraz 
ciągłości działania gwarantowanej przez doświadczenie 
DPAG na rynku świadczenia usług outsourcingu funkcji ABI

Poczucie bezpieczeństwa, zapewniamy stały dostęp do 
specjalistycznej i aktualnej wiedzy prawniczej. W razie 
potrzeby – służymy konsultacjami i opiniami prawnymi. 

Oszczędność czasu i pieniędzy Zleceniodawcy – DPAG 
bierze na siebie wszystkie obowiązki związane z ochroną 
danych osobowych, a Państwo mogą skupić się na swojej 
głównej działalności

ROŚNIJ DUŻY W WIEDZĘ

Outsourcing ABI jest w pełni dopuszczalną przez GIODO, sprawdzoną i powszechnie praktykowaną 
usługą pozwalającą na odciążenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych od obowiązków 
związanych z ochroną danych osobowych. Zaufaj profesjonlaistom na rynku i dołącz do grona wielu 
podmiotów, u których pełnimy funkcję ABI!

Szkolenie administratorów i pracowników jest procesem, który dostarcza i rozwija ich wiedzę, 
umiejętności, a także pożądane zachowania. Szkolenie to również inwestycja w ludzi dla lepszego 
wykorzystania ich talentów i potencjału. Warto też pamiętać, że właściwa edukacja pomaga 
wyeliminować jedną z głównych przeszkód stojącą na drodze do realizacji celów każdej organizacj - 
nieświadomość. W swojej ofercie posiadamy dedykowane szkolenia dla pracowników, 
administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów danych osobowych oraz 
administratorów systemów informatycznych.

Wiemy, że równie ważna jak merytoryka jest forma przekazania wiedzy. Dlatego, w oparciu o potrzeby 
Klienta oferujemy możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla nich techniki szkoleniowej.

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Usługa adresowana jest do podmiotów rozpoczynających wdrożenie systemu ochrony danych 
osobowych. Planujemy i wdrażamy dla naszych Klientów poszczególne działania jakie należy podjąć krok 
po kroku prowadząc przez cały proces wdrożenia i późniejszego nadzorowania systemu ochrony danych 
osobowych w organizacji. W jasny sposób pzredstawiamy od strony praktycznej zagadnienia niezbędne 
do skutecznego i zgodnego z prawem zapewnieniau ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych

Polegające na aktywnej pomocy w wypełnianiu obowiązków nałożonych na administratora danych 
osobowych (ADO) lub administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Wsparcie ADO lub ABI - w jego 
ramach oferujemy m.in. bieżącą ocenę zgodności systemu ODO z przepisami prawa oraz stanem 
faktycznym, udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych, pomoc 
w kontaktach z GIODO, pomoc w zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

Wsparcie ABI/ADO usługi doradcze

1. Rozszerzona formuła zgody na przetwarzanie danych
2. Nowe obowiązki przy powierzeniu przetwarzania
3. Rozbudowanie obowiązku informacyjnego
4. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane
5. Ograniczenia profilowania
6. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
7. Nowe i rozszerzone prawa obywateli
8. Zgłaszanie naruszeń
9. Wysokie kary pieniężne
10. Ułatwienia dla przedsiębiorców

Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Unijnym

Doświadczenie - Kompetentny i doskonale zintegrowany zespół tworzący i realizujący optymalne i spójne działania dla naszych Klientów.
Kompleskowość  - Obsługa w pełnym zakresie, na wielu płaszczyznach, przejmujemy wszystkie obowiązki związane przetwarzaniem danych 
osobowych u naszych Klientów.
Stałe wsparcie - Specjaliści DPAG są do sypozycji naszych Klientów praktycznie 24 h na dobe 7 dni w tygodniu.

Przewagi konkurencyjne

Zalety outsourcingu ABI

• jak zaplanować wdrożenie systemu ochrony danych?
• jak wdrożyć zabezpieczenia fizyczne danych?
• jak wdrożyć zabezpieczenia organizacyjne danych?
• jak wdrożyć zabezpieczenia infrastruktury 
  informatycznej?
• jak wdrożyć zabezpieczenia programowe i baz danych?
• jak zapoznać osoby upoważnione z nowymi 
  procedurami?
• jak przeprowadzać sprawdzenia systemu ochrony 
  danych?
• jak pełnić nadzór nad podmiotami zewnętrznymi?
• jak szacować ryzyko incydentów w organizacji?

Wdrożenie systemu ochrony danych

OD MAJA 2018 ROKU ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ 
ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE 
ODO CZY JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY…? 
POMOŻEMY !!!
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