
Audyt Compliance RODO
Administratora danych 

• Audyt może być prowadzony z uwzględnieniem szeregu kryteriów audytu, oddzielnie lub łącznie, 
w tym: wymagań prawnych i regulacyjnych oraz planów systemu zarządzania ochroną danych 
osobowych związanych z zapewnieniem określonych wyników systemu. 

• Za zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, a także systemowymi odpowiedzial-
ność ponosi organizacja Klienta, natomiast Jednostka audytująca odpowiedzialna jest za ocenę 
wystarczających obiektywnych dowodów, stanowiących podstawę do wydania decyzji o zgod-
ności (lub niezgodności). 

• Warunkiem koniecznym prowadzenia audytu, który budzi zaufanie, jest zachowanie bezstron-
ności przez jednostkę audytującą.  Istotnym warunkiem uzyskania i utrzymywania zaufania 
przez jednostkę audytującą jest podejmowanie przez nią decyzji na podstawie uzyskanych 
obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) oraz brak wpływu innych interesów lub 
innych stron na jej decyzje.

• Jednostka audytująca powinna zapewnić, aby auditorzy (i, tam gdzie jest to konieczne, eksperci 
techniczni) dobrze znali proces audytowania, wymagania prawne i regulacyjne oraz wymagania 
systemowe audytowanej organizacji.

Dariusz Rycek 
Prezes Zarządu, Audytor

Aby zapewnić wysoka efektywność usługi  
audytu, Strony powinny pamiętać o kilku  

ważnych jej elementach:
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• Organizacja powinna zapewnić niezakłócony 
dostęp auditorom i ekspertom technicznym 
do  aktualnego zestawu udokumentowanych 
informacji, infrastruktury związanej operacja-
mi przetwarzania danych oraz do  personelu 
uczestniczącego w procesach przetwarzania.

• Jednostka audytująca jest zobligowana, po-
przez umocowane prawnie porozumienia, 
zapewnić poufność informacji uzyskiwanych 
lub tworzonych podczas realizacji audytu na 
wszystkich poziomach swojej struktury orga-
nizacyjnej, łącznie z osobami działającymi w 
jej imieniu.

• Jednostka audytująca powinna zapewnić, 
aby dla każdego audytu, został ustanowiony 
plan audytu w celu dostarczenia podstawy 
do uzgodnień dotyczących prowadzenia i 
planowania działalności audytowej. 

Audyt Compliance RODO Administratora da-
nych zapewni Kierownictwu organizacji:
• dostęp do aktualnej oceny stanu zgodno-

ści  z wymaganiami pranymi i regulacyjny-
mi systemu ochrony danych osobowych w  
organizacji

• zestaw wytycznych do podjęcia działań 
korygujących,

• informację do oceny efektywności wcze-
śniej podjętych działań

• dowody na spełnienie obowiązku rozli-
czalności na wypadek kontroli organu 
nadzorczego

• wzmocnienie działań w ramach programu 
budowania świadomości pracowników w 
zakresie ochrony danych osobowych

Kompetencje naszych audytorów

Zapewniamy zespół audytorów z odpowiednimi 
kompetencjami: Lead Audytor ISO 9001, Lead 
audytor ISO/IEC 27001, Certified Risk Mnager, 
GDPR Compliance Manager, Compliance Mana-
ger (ISO 19600). Wśród członków naszego ze-
społu audytorskiego są osoby pełniące funkcje 
Inspektora Ochrony Danych. 

Standardy realizacji audytu

Nasza firma stosuje podejście oparte na mię-
dzynarodowych standardach obowiązujących 
jednostki certyfikujące - ISO/IEC 17021-1 Ocena 
zgodności -- Wymagania dla jednostek prowa-
dzących audity i certyfikację systemów zarzą-
dzania -- Część 1: Wymagania, a także międzyna-
rodowy standard ISO 19011 Wytyczne dotyczące 
audytowania systemów zarządzania  

Korzyści dla Klienta

Nasz zespół udzieli Państwu dodatkowych wyjaśnień

Audytor, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, GDPR Certified Data Protection 
Officer, Certified ISO 19600 Lead Compliance Manager, Certified ISO 3100 Risk 
Manager.
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