PYTANIA ZWIĄZANE Z RODO

DANE OSOBOWE I POUFNE
Czy twoja firma przetwarza dane osobowe Jeśli tak jakie to dane
?

-

?

Jaki typ danych osobowych to dane przetwarzane wewnątrz Twojej firmy

?

Czy przetwarzane są poufne i wrażliwe dane osobowe dane medyne dotyczące religii itp
(

,

Czy przetwarzasz dane osobowe jako kontroler danych lub procesor danych

.)?

?

Czy dokumentujesz dane osobowe które przetwarzasz jako Kontroler danych i lub Procesor
,

danych

/

?

Wymień wszystkie lokalizacje w których przechowujesz dane osobowe lub poufne
,

ŚWIADOMOŚĆ I SZKOLENIE PERSONELU
Czy Twój zespół zarządzania wie o GDPR

?

Czy zapewniłeś szkolenie kierownictwu i pracownikom w zakresie RODO

?

Czy zespół zarządzający i kluczowi pracownicy doceniają wpływ jaki GDPR może mieć na
,

twoją organizację

?

LEGALNE PRZETWARZANIE DANYCH
Sprawdź wszystkie działania związane z przetwarzaniem które mają zastosowanie do Twojego
,

Działu Sprzedaży i Marketingu zapisy dotyczące czynności przetwarzania
(

)

Sprawdź wszystkie czynności związane z przetwarzaniem które mają zastosowanie do Twojego
,

Działu Zasobów Ludzkich dokumentacja działań związanych z przetwarzaniem
(

)

Sprawdź wszystkie czynności przetwarzania które mają zastosowanie do Twojego działu IT
,

(

zapisy dotyczące czynności przetwarzania

)

Proszę sprawdzić wszystkie czynności przetwarzania które mają zastosowanie do zarządzania
,

przedsiębiorstwem zapisy dotyczące czynności przetwarzania
(

)

LEGALNE PRZETWARZANIE DANYCH
Sprawdź wszystkie czynności związane z przetwarzaniem które mają zastosowanie do
,

twojego Działu ds Obiektów dokumentacja działań związanych z przetwarzaniem
.

(

)

Sprawdź wszystkie czynności związane z przetwarzaniem które mają zastosowanie do
,

Twojego działu finansowego dokumentacja działań związanych z przetwarzaniem
(

)

Zarządzanie wierzytelnościami i zobowiązaniami kto jest nam winien komu jesteśmy coś
(

winni

,

)

Sprawdź wszystkie czynności przetwarzania które mają zastosowanie do twoich operacji
,

(

zapisy dotyczące czynności przetwarzania

)

LEGALNE PRZETWARZANIE DANYCH
Czy istnieje uzasadniona podstawa przetwarzania danych osobowych dla każdego działania
przetwarzania ?
Czy istnieje uzasadniona podstawa przetwarzania jakichkolwiek wrażliwych danych
osobowych dla każdej operacji przetwarzania?
Czy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są rejestrowane?

LEGALNE PRZETWARZANIE DANYCH
Czy istnieje uzasadniona podstawa przetwarzania danych osobowych dla każdego działania
przetwarzania ?
Czy istnieje uzasadniona podstawa przetwarzania jakichkolwiek wrażliwych danych
osobowych dla każdej operacji przetwarzania?
Czy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są rejestrowane?

ZGODA NA PRZETWARZANIE
W jaki sposób zbierana jest zgoda
Jakie informacje są gromadzone
Dlaczego są one gromadzone
W jaki sposób zostaną użyte

?

?

?

?

Komu będą one udostępniane

?

Jaki będzie tego wpływ na zainteresowane osoby

?

Czy zamierzone zastosowanie może spowodować że ludzie będą się sprzeciwiać
,

przetwarzaniu ich danych

?

W jaki sposób wykazano potwierdzenie zgody na przetwarzanie

?

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Czy masz politykę prywatności

?

Jeśli masz politykę prywatności czy została ona zaktualizowana zgodnie z GDPR
,

?

WEWNĘTRZNE ZASADY I PROCEDURY
Czy zaktualizowałeś swoje wewnętrzne zasady i procedury aby zachować zgodność z GDPR
,

Czy masz politykę ochrony danych

?

Czy twoje dokumenty personelu i umowy o pracę zawierają aktualne referencje
Czy musisz aktualizować swoje zgody personelu na przetwarzanie danych
Czy twoja strona internetowa dokumentuje zgodność GDPR

?

?

?

?

PRZETWARZANIE PRZEZ STRONY TRZECIE
Wymień wszystkie firmy zewnętrzne które przechowują Twoje dane
,

Czy przeprowadziłeś należytą weryfikację swoich zewnętrznych dostawców
Czy twoi dostawcy zewnętrzni są zgodni z GDPR

?

?

Czy dostawcy zewnętrzni są w stanie sprostać gwarancjom i odszkodowaniom zawartym w
umowach

?

Czy twoja umowa wymaga aby dostawcy zewnętrzni przestrzegali GDPR włączając w to
,

,

wprowadzenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

?

Czy polegasz na podmiotach trzecich aby uzyskać zgodę na przetwarzanie danych
,

Czy twoje umowy stwierdzają że zgoda została uzyskana zgodnie z GDPR
,

Kim są zewnętrzne procesory danych

?

?

?

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Czy z wszystkimi firmami które przetwarzają twoje dane podpisałeś odpowiednią umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych?
Czy wskazana umowa zawiera wszystkie określone warunki przetwarzania danych?

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Czy Twoja organizacja przeanalizowała na jak długo musi przechowywać dane osobowe
,

Czy Twoja organizacja ma politykę przechowywania danych
Czy istnieją procedury archiwizacji i niszczenia danych

?

?

?

ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH
Czy Twoja organizacja ma wdrożony proces rozpatrywania wniosków o dostęp do danych?
Czy istnieje udokumentowana polityka / procedura dotycząca rozpatrywania wniosków o
dostęp do danych (SAR)?
Czy osoby fizyczne mają mechanizm umożliwiający dostęp do informacji na ich temat?
Gdzie jest rejestrowana zgoda?
Czy administrator danych jest w stanie zareagować na SAR w ciągu jednego miesiąca?

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Czy osoby fizyczne są informowane o ich prawie do żądania usunięcia danych osobowych
przechowywanych na ich temat (w stosownych przypadkach)?
Czy istnieją kontrole i formalne procedury umożliwiające usunięcie lub zablokowanie
przetwarzania danych osobowych?
Czy dysponujesz procedurami umożliwiającymi zarządzanie takimi wnioskami?

PRAWO DO EDYCJI DANYCH
Czy Twoja organizacja ma procedurę postępowania w przypadku korekty danych osobowych
Zastanów się jak łatwo będzie poprawić dane w Twojej organizacji
,

?

?

Czy zastanawiałeś się gdzie są przechowywane dane i w jaki sposób dostępne są dane
,

?

Czy osoby prywatne zostały poinformowane o przysługującym im prawie do sprzeciwu wobec
niektórych rodzajów przetwarzania

?

Czy istnieją zasady zapewniające że prawa mogą być realizowane w praktyce
,

?

PROFILOWANIE DANYCH
Czy profilowanie odbywa się na podstawie zgody

? (

musi to być udokumentowane

Czy jakiekolwiek profilowanie wykorzystuje poufne dane
Czy jakiekolwiek profilowanie obejmuje dane dzieci

?

?

).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Czy dane osobowe są zbierane do określonych jednoznacznych i legalnych celów i nie są dalej
,

przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem

?

Czy posiadasz obowiązującą procedurę która zapewni że dane osobowe będą
,

,

wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedniego i ograniczonego przetwarzania danych
Czy posiadasz procedurę która zapewni że dane są dokładne i regularnie sprawdzane
,

przetwarzane i aktualizowane

,

?

,

?

PRIVACY BY DESIGN
Czy posiadasz systemy zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych?
Czy zasady i procedury opierają się na wymogu integracji zgodności z czynnościami
przetwarzania?

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI DANYCH
Czy Twoja organizacja dokonała przeglądu sposobu zarządzania swoimi rekordami?
Czy zapisywane dane są bezpieczne?
Czy osoby trzecie są w stanie uzyskać dostęp do zapisanych danych?

INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH
Czy twoja organizacja potrzebuje inspektora ochrony danych
Jeśli nie kto będzie odpowiedzialny za zgodność z GDPR
,

?

?

W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych jakie obowiązują linie eskalacji i
raportowania

?

Jeśli inspektor ochrony danych nie jest wymagany zgodnie z prawem zastanów się czy należy
,

go wyznaczyć

.

,

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH
Czy istnieją jasne procedury powiadamiania administratora danych w przewidzianej formie o
każdym naruszeniu danych bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu o tym informacji

?

Czy Twoja organizacja ma politykę określającą w jaki sposób poradzi sobie z naruszeniami
,

danych w tym raportowaniem i zarządzaniem incydentami
,

?

Czy istnieją jasne wewnętrzne wytyczne wyjaśniające kiedy wymagane jest powiadomienie i
,

jakie informacje należy zgłosić

?

Czy istnieją procedury powiadamiania organów ochrony danych i podmiotów danych o
naruszeniu danych w stosownych przypadkach
(

)?

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH
Czy udokumentowano naruszenia danych

?

Czy istnieją procedury współpracy między kontrolerami dostawcami i innymi partnerami aby
,

poradzić sobie z naruszeniem bezpieczeństwa danych

?

,

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
Czy Twoja organizacja ma politykę bezpieczeństwa danych?
Czy twoja organizacja ma wyznaczonego oficera ochrony danych?
Jak często sprawdzane są twoje procedury bezpieczeństwa danych?
Czy Twoja organizacja przeprowadziła ocenę ryzyka bezpieczeństwa danych?
Czy twoja organizacja ma odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa?

Czy twoja witryna ma certyfikat SSL?
Czy Twoja organizacja oceniła ryzyko związane z przetwarzaniem danych i jak złagodzić te
zagrożenia?

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
Jakie zabezpieczenia stosuje organizacja w celu ochrony danych zarówno elektronicznych jak
,

i papierowych

?

Czy organizacja ma plan radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa

?

Czy branżowe algorytmy i technologie szyfrowania są używane do przesyłania
przechowywania i odbierania poufnych danych osobowych

,

?

Czy podjęto kroki w celu pseudoanomizacji danych osobowych o ile jest to możliwe
,

?

Czy dostępność i dostęp do danych osobowych może zostać przywrócony w odpowiednim
czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego

?

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Czy twoja organizacja przekazuje transfer obejmuje udostępnianie zdalnie danych
("

osobowych do krajów spoza EOG

"

)

.

Czy Twoja organizacja ma pracowników zdalnych którzy uzyskują dostęp do danych spoza
,

EOG

?

Czy osoby których dane dotyczą wyraziły zgodę na przekazanie danych poza EOG
,

,

?

Czy firmy z grupy są zlokalizowane poza UE które celują monitorują podmioty z UE
,

/

?

Jeśli tak to czy przedstawiciel UE mający siedzibę w jednym z państw UE w którym osoby
,

,

których dane dotyczą został wyznaczony na piśmie w stosownych przypadkach
,

(

)?

,

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Czy przedstawiciel UE jest upoważniony do tego aby zająć się nim oprócz administratora
,

(

/

podmiotu przetwarzającego organy nadzoru i osoby których dane dotyczą w kwestiach
)

,

dotyczących przetwarzania danych

,

?

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG

?

Jaki rodzaj danych osobowych jest przekazywany i czy obejmuje to poufne dane osobowe
Jaki jest cel y przeniesienia
(

)

Do kogo jest transfer

?

?

Czy osoby których dane dotyczą zostały poinformowane o planowanych transferach ich
,

danych osobowych

,

?

?

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE
HostMark pl jest w pełni zgodny z RODO odpowiednie zmiany na stronie w regulaminie i
.

-

,

polityce prywatności zostaną dodane przed 25 maja 2018 r

.

Więcej informacji o RODO znajdziesz na specjalnie przygotowanej do tego stronie
https hostmark pl rodo
://

.

/

-

/

Jest tam również link do dokumentu wyjaśniającego RODO w przystępnej formie

.

Każdy klient może podpisać z nami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

.

Koszt podpisania takiej umowy to 100 zł netto Podpisanie umowy nie jest konieczne należy
.

-

jednak pamiętać że w przypadku kontroli to firma musi wykazać że jest zgodna z wymogami
więc każdy dokument będzie mile widziany

.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE
Dokument który czytasz to zbiór pytań które pozwolą Ci lepiej przygotować się do RODO nie
,

należy go jednak traktować jako wyznacznik lub oficjalną dokumentację

.

Zalecamy zdrowy rozsądek zarówno w kwestii podejścia do RODO jak i informacji z nim
związanych

.

Otrzymujemy pojedyńcze sygnały o sms ach wyłudzających zapis do drogich newsletterów
-

"

(

Wyślij sms o treści TAK by potwierdzić zgodność z RODO oraz o fałszywych mailach które
")

pod pretekstem aktualizacji informacji wyłudzają dane osobowe skan dowodu przelew na
"

"

złotówkę które mogą służyć do nadużyć
")

(

,

"

.

Jeśli zlecasz przygotowanie do RODO zewnętrznej firmie której nie znasz równie zalecamy
ostrożność i jej weryfikację w wyszukiwarce sieciach społecznościowych itp
,

.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE
Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie pamiętaj że zawsze chętnie służymy pomocą.
Wystarczy napisać na pomoc@hostmark. pl a nasz zespół odpowie tak szybko jak to możliwe.

