
 

 

 
 
 
 
 

  

Audyt w zakresie oceny 
zgodności organizacji z RODO 

 
Nasza Oferta jest skierowana do tych podmiotów, które już 
wdrożyły RODO, a obecnie chcą sprawdzić, czy faktycznie 
spełniają wymagania prawne, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości – podjąć działania mające na celu bycie 
przez ich organizację zgodną z RODO i innymi przepisami 
obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. 
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Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy wykonywanie usługi polegającej na audycie prawnym w zakresie oceny 

zgodności organizacji z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) i innymi przepisami 

obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych.  

Oferta jest skierowana do tych podmiotów, które już wdrożyły RODO, a obecnie chcą sprawdzić, czy faktycznie 

spełniają wymagania prawne, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – podjąć działania mające na celu 

bycie przez ich organizację zgodną z RODO i innymi przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych 

osobowych.   

Zakres rekomendowany przez nas obejmuje przede wszystkim weryfikację, czy badana organizacja  

1. Musi wyznaczyć inspektora ochrony danych. 

2. Ustala właściwe podstawy zbierania i wykorzystywania danych osobowych. 

3. Dopełnia obowiązku informacyjnego zgodnie z nowymi zasadami. 

4. Komunikuje się w sposób przejrzysty, pamiętając o wprowadzonej przez RODO zasadzie przejrzystości, 

która ma być stosowana na wszystkich etapach komunikowania się z osobą, której dane osobowe są 

przetwarzane. 

5. Dba o respektowanie praw osób, których dane osobowe są przetwarzane, czyli nie tylko sama dba o 

realizację takich praw, ale również nadzoruje i egzekwuje to od działających na jej zlecenie lub w jej imieniu 

podmiotów zewnętrznych, z którymi zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. W odpowiedni sposób postępuje w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. 

7. Posiada i prowadzi odpowiednią dokumentację, ale również czy tworzy i gromadzi niepotrzebną lub 

niewymaganą przepisami RODO dokumentację. 

8. Analizuje ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych. 

9. Postępuje zgodnie z zasadą rozliczalności, czyli czy wprowadziła i przestrzega wewnętrznych procedur, 

które mają: 

 zapewnić przestrzeganie RODO, 

 stworzyć możliwość wykazania, że dane osobowe są prawidłowo przetwarzane. 

W odpowiedni sposób przygotowała swoich pracowników do przestrzegania nowych przepisów.  

Sposób przeprowadzenia audytu:  

W trakcie badania zostaną wytypowane obszary działalności firmy, w których mogą się pojawić ryzyka związane 

z brakiem zgodności z RODO. Następnie zostanie określony poziom istotności oraz wskazane zostaną zakresy 

dokumentów i procedur, a także operacje podlegające dokładnemu sprawdzeniu. Badanie będzie polegało na 

analizie zarówno dokumentów, jak i informacji, o przekazanie których organizacja zostanie poproszona. Co do 

zasady, niezbędne będzie również wykonanie pewnych czynności sprawdzających w siedzibie organizacji 

(w trakcie dwóch do trzech sesji, po ok. sześć godzin każda).  

Wynik audytu:  

Po wykonanym audycie badana organizacja otrzyma raport. Zawiera on wyniki oceny zebranych dokumentów i 

zgromadzonych informacji w stosunku do przyjętych kryteriów, czyli przepisów RODO. Na podstawie 

otrzymanych wyników rekomendujemy działania korygujące, tj. czynności, które powinni Państwo podjąć, aby 

dostosować swoją organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej. Raport zostanie sporządzony 

w języku polskim i w wybranym przez Państwa drugim języku (języku niemieckim lub języku angielskim). W 
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raporcie wskazane zostaną stwierdzone nieprawidłowości (czyli obszary, w których organizacja wykazuje brak 

zgodności z RODO) oraz zostaną zasygnalizowane rekomendowane sposoby ich skorygowania.    

Czas:  

Szacunkowy czas, jaki poświęcamy na przeprowadzanie audytu, wynosi średnio od 40 do 75 godzin i jest 

uzależniony od między innymi ustalonego z Klientem zakresu audytu. 

Powyższy czas nie ma charakteru wiążącego i podlega konkretyzacji w ramach ustaleń z każdym Klientem 

Termin:   

Do ustaleń indywidualnych.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

  

 

 

 

  

 


