Bieżące doradztwo prawne w zakresie
ochrony danych osobowych (RODO)
Deloitte Legal
posiada zespół
ok. 20 prawników
zajmujących się
RODO z bogatym
doświadczeniem
w zakresie doradztwa
w obszarze ochrony
danych osobowych.

Zapewniamy naszym klientom
kompleksowe doradztwo w zakresie
prawa ochrony danych osobowych oraz
compliance. Pomagamy w rozwiązywaniu
bieżących problemów oraz w zapewnianiu
zgodności z przepisami prawa.
Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych osobowych (RODO) nakłada
na przedsiębiorców wiele nowych
obowiązków związanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Większe podmioty
będą musiały powołać inspektora
ochrony danych osobowych, który będzie
odpowiedzialny za zapewnienie zgodności
z nowymi przepisami. RODO wprowadza
zasadę rozliczalności, polegającą na tym,
że podmioty, które przetwarzają dane
osobowe, będą musiały nie tylko prowadzić
działalność w sposób zgodny z wymogami
rozporządzenia, lecz również być w stanie
tę zgodność wykazać. Wiąże się to
często z dodatkowymi obowiązkami
po stronie przedsiębiorców (m.in.

w zakresie konstruowania dokumentacji
i procesów) i większym obciążeniem osób
odpowiedzialnych za obszar ochrony
danych. Nowa regulacja może również
powodować wątpliwości interpretacyjne,
w szczególności w obszarach, które nie były
wcześniej zaadresowane w przepisach.
W związku z powyższym, przedsiębiorcy
potrzebują wsparcia zewnętrznego w wielu
kwestiach związanych z ochroną danych
osobowych.
Deloitte Legal posiada zespół ok. 20
prawników zajmujących się RODO
z bogatym doświadczeniem w zakresie
doradztwa w obszarze ochrony danych
osobowych. Wspieraliśmy i wspieramy
m.in. spółki z sektora finansowego (banki,
ubezpieczycieli, domy maklerskie, spółki
leasingowe), energetycznego, FMCG,
telekomunikacyjnego, farmaceutycznego,
komunikacji.
					

W czym możemy pomóc?

Zapraszamy do kontaktu:

• Służymy jako wsparcie dla inspektorów ochrony danych i działów compliance
w wypełnianiu ich obowiązków.
• Oferujemy bieżące doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych
(doradztwo ad hoc lub w ramach pakietów godzin).
• Przygotowujemy opinie prawne dotyczące kwestii ochrony danych osobowych.
• Tworzymy lub dostosowujemy dokumentację i procesy wewnętrzne.
• Pomagamy w postępowaniach przed organem nadzoru.
• Przeprowadzamy audyty zgodności.
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7 biur w kluczowych dla biznesu miastach w Polsce
ponad 100 prawników, w większości radców prawnych
i adwokatów

10 lat na rynku

6 języków, w których świadczymy doradztwo
- polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański i francuski
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa
brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty
prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na
stronie www.deloitte.com/pl/onas.
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Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na
świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.
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