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Informacje wstępne dot. pakietu RODO dla WA 

Dzień dobry! 

Jeszcze raz dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i decyzję o wdrożeniu ochrony danych z 
wykorzystaniem przygotowanego przeze mnie pakietu RODO. 

W skład pakietu wchodzi pięć folderów: 

• audyt, 
• obowiązki wewnętrzne, 
• obowiązki zewnętrzne, 
• podmioty przetwarzające, 
• archiwum. 

 
Zrzut ekranu całej zawartości pakietu. 
 

 

 



Zrzut ekranu zawartości folderu „Obowiązki wewnętrzne”. 

 

 

Zrzut ekranu zawartości folderu „Obowiązki informacyjne”. 

 

 



Podział ten wynika z tego, że część obowiązków związanych z ochroną danych osobowych 
ma charakter typowo wewnętrzny, czyli nie wiąże się z komunikowaniem czegokolwiek na 
zewnątrz, a część obowiązków ma charakter zewnętrzny i zakłada konieczność podjęcia 
określonej komunikacji z osobami, których dane są przetwarzane czy też publikacji jakiś 
dokumentów na swoich stronach internetowych. 

Ponadto, oprócz folderów odpowiadających obowiązkom zewnętrznym i wewnętrznym, 
dokumentacja zawiera również folder poświęcony podmiotom przetwarzającym oraz folder 
archiwalny. Pierwszy folder to natomiast zbiór dokumentów wykorzystywanych na samym 
początku wdrożenia w ramach działań audytowych. 

Audyt 

Lektura dokumentów audytowych ma istotne znaczenie, ponieważ ma na celu nabycie 
wiedzy niezbędnej przy dalszych czynnościach. Zachęcam do uważnej lektury wszystkich 
zaleceń, a następnie do wypełnienia kwestionariusza diagnostycznego, który jest formą 
samodzielnego audytu przetwarzania danych osobowych. 

TO JEST WERSJA DEMO. PEŁNA TREŚĆ DOSTĘPNA PO ZAKUPIE. 



Pakiet RODO krok po kroku 

Ponieważ pakiet zawiera wiele dokumentów, stworzyłem oddzielny plik, w którym 
przedstawiam punkt po punkcie zasady postępowania z pakietem. 

1) Jeżeli nie przeczytałaś uważnie w całości pliku „000. Zacznij tutaj”, zrób to teraz. Wiem, 
że jest on dość długi, ale naprawdę polecam przerabianie wszystkiego po kolei. Żeby 
podkreślić wagę tego zadania, wyodrębniłem ten instruktaż krok-po-kroku.  

2) Zapoznaj się uważnie z zaleceniami związanymi z ochroną danych osobowych oraz 
przykładowymi środkami bezpieczeństwa. (folder „002. Audyt”) 

3) Na podstawie zaleceń wprowadź w swojej firmie odpowiednie procedury i środki 
ochrony dotyczące danych osobowych. Zrób to jeszcze przed wypełnianiem 
kwestionariusza diagnostycznego.  

TO JEST WERSJA DEMO. PEŁNA TREŚĆ DOSTĘPNA PO ZAKUPIE.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


