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Analiza stanu implementacji w przedsiębiorstwie przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych (RODO);
Przeprowadzanie procesów wdrożeniowych w obszarze RODO, w szczególności
przygotowanie dokumetacji wewnętrznej (m.in. rejestru przetwarzania danych
osobowych, polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami
informatycznymi) oraz dokumentacji zewnętrznej/Klienckiej - umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
Analiza i wdrażanie regulacji poziomu europejskiego (Rozporządzeń Parlamentu
i Radu UE) znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przedsiębiorstwach;
Wdrażanie w przedsiębiorstwach krajowych przepisów z obszaru Compliance.

Zakres doradztwa



prestiżowemu, największemu klubowi biznesu dla przedsiębiorców w Polsce,
międzynarodowemu koncernowi; 
skandynawskiemu producentowi izolacji i uszczelnień; 
producentowi będącym liderem rynku obrabiarek oraz laserów; producentowi
granulowanych mieszanek; 
kluczowej agencji pracy tymczasowej dla rynku wschodniego; fundacji
adopcyjnej; 
sieci klinik medycznych; przedsiębiorstwu zajmującym się recyklingiem odpadów
opakowaniowych; 
firmie budowlanej o ogólnopolskim zasięgu;
firmie będącej liderem na polskim rynku przetwórstwa kabli; 
wiodącej firmie z obszaru projektowania i utrzymywania infrastruktury
antenowej, elektronicznej i przesyłu danych.

Wybrane doświadczenie 

W ramach doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych wdrożyliśmy
rozwiązania dokumentacyjne i organizacyjne oraz doradzamy m.in.:



Nasze atuty: 

-rozumienie ryzyk regulacyjnych wynikające z praktyki

procesowej; 

-doświadczenie projektowe w różnych sektorach (w tym

recyklingu, medycznym, produkcyjnym).



DLACZEGO MY?

WIEDZA
Nasi Prawnicy łączą wysoką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem
zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych. Wśród Prawników
współpracujących z Kancelarią znajdują się wybitni przedstawiciele
świata nauki.

KREATYWNOŚĆ
Nasze motto "Widzimy Rozwiązania" jest dla nas kierunkowskazem w
doradztwie świadczonym dla naszych Klientów. Uważamy, że jedyną
wartością dodaną w doradztwie dla naszych Klientów jest pomoc w
realizacji przedsięwzięć biznesowych oraz rozwiązywanie ich
codziennych problemów.

DOŚWIADCZENIE
Nasi Prawnicy brali udział w dużej ilości projektów oraz transakcji M&A,
świadcząc doradztwo na rzecz firm produkcyjnych, koncernów
prasowych, banków, międzynarodowych instytucji finansowych oraz
międzynarodowych klientów korporacyjnych.

STRATEGIA
Zawsze staramy się udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez
Klienta w sposób maksymalnie komplesowy, z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb, prezentując najbardziej optymalne
możliwości prawne oraz związane z nimi ryzyka.
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