OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OD NOWA

Nowe unijne przepisy o ochronie danych będą stosowane już od 25 maja 2018 r. Obecny okres przejściowy należy
wykorzystać na przygotowanie się do nowych wymogów, aby uniknąć ryzyka bardzo wysokich kar finansowych, które
przewidują nowe przepisy.
Dowiedz się, jakie wymogi musisz spełniać, aby Twoja działalność była zgodna z nowymi przepisami. Zadbaj o zapewnienie zgodności z nowymi
obowiązkami w Twojej firmie oraz zabezpiecz się przed ryzykiem nałożenia kar finansowych.

Co się zmieni?
● Nowe wymogi dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i szerszy obowiązek informacyjny.
● Zwiększone obowiązki podmiotów przetwarzających dane na zlecenie.
● Obowiązek zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych w ciągu 72h do organu nadzorczego.
● Wprowadzenie odpowiedzialności finansowej dla przedsiębiorców.

Kary finansowe
max. 10 000 000,00 EUR
lub do 2% rocznego
światowego obrotu

● brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych

i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień
bezpieczeństwa

max. 20 000 000,00 EUR
lub do 4% rocznego
światowego obrotu

● naruszenie wymogów dotyczących podstawy prawnej

przetwarzania danych (w tym zgody)

● wysokość kary zależy od okoliczności każdego

Zasady nakładania kar

indywidualnego przypadku

Przygotowanie procesu dostosowania się do nowych przepisów unijnych ochrony danych osobowych
● Zweryfikuj obecny stan zgodności przetwarzania danych w organizacji.
● Stwórz plan działania i harmonogram jego realizacji.
● Stwórz / zweryfikuj strukturę organizacyjną ochrony danych w organizacji.
● Przygotuj i wdróż procedury ochrony danych w organizacji.
● Zarządzaj ryzykiem związanym z ochroną danych oraz monitoruj wprowadzone rozwiązania.

Czy dostosowałeś dokumentację oraz procesy
przetwarzania danych do wymogów RODO?

Czy przeprowadziłeś audyt
przetwarzania danych
w Twojej firmie?

Czy musisz powołać inspektora
ochrony danych?

Czy dostosowałeś dokumentację oraz procesy
przetwarzania danych do wwymogów RODO?

Osoba kontaktowa
dr Joanna Tomaszewska
Partner, radca prawny
Praktyka własności intelektualnej, nowych technologii
i ochrony danych osobowych

tel. +48 664 445 113, e-mail: joanna.tomaszewska@ssw.pl

Pamiętaj, żę do nowych wymogów musisz przygotować się
już teraz. Nie czekaj do ostatniej chwili, gdyż na dzień
25 maja 2018 roku Twoja działalność musi już spełniać
wymogi RODO.

Kancelaria Prawna
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