
Audyt Ochrony Danych Osobowych
To obiektywna ocena i sprawdzenie kluczowych obszarów, w których organizacja powinna dostosować 
swoje procedury do wymogów prawa. Dzięki audytowi sprawdzamy, czy została wdrożona odpowiednia 
dokumentacja oraz jak jest ona stosowana w praktyce. Nie tylko oceniamy, ale również wskazujemy 
konkretne rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo danych. Nasz audyt obejmuje przeprowadzenie 
sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych, służących do 
przetwarzania danych osobowych, z przepisami o ODO, opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla 
Administratora Danych oraz ocenę wdrożonych zastosowań i wymagań wynikających z przepisów RODO.

Audyt Bezpieczeństwa Sieci
W obecnej rzeczywistości cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najistotniejszych obszarów w działaniu 
każdej organizacji. Dlatego często strategiczną czynnością jest zidentyfikowanie, a następnie wyelimino-
wanie podatności na zagrożenia w systemach informatycznych. Mogą to być m.in. próby ataków wykorzy-
stujących luki w funkcjonujących rozwiązaniach sieciowych, jak również braki strukturalne w wykorzysty-
wanym oprogramowaniu oraz jego konfiguracji.

Wdrożenia RODO
Kluczowym elementem w naszej codzienności stały się wymagania stawiane w Ogólnym rozporządzeniu 
o ochronie danych, w skrócie zwanym RODO. Jako rozwiązanie, opracowaliśmy system wdrożenia 
niezbędnej dokumentacji. Ponadto, prowadząc nasze działania, wskazujemy odpowiednie praktyki
i rozwiązania, które w łatwy i zrozumiały sposób pomagają spełniać wymogi prawne w obszarze ochrony 
danych osobowych.

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności
Przeprowadzamy Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z Rozporządze-
niem w sprawie KRI. W oparciu o wywiad przeprowadzony z osobami zajmującymi się zarządzaniem 
bezpieczeństwem informacji, tworzony jest raport przedstawiający poziom bezpieczeństwa informacji, 
zgodnie z wymaganiami SZBI wymienionego w Rozporządzeniu w sprawie KRI. Raport ten zawiera także 
ewentualne zalecenia w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia.

Funkcja Inspektora Ochrony Danych - outsourcing
Outsourcing funkcji IOD jest powszechnie praktykowaną usługą, która pozwala przedsiębiorstwom i pod-
miotom administracji publicznej na obniżenie kosztów związanych z realizacją wymogów ustawowych
i skoncentrowaniu się na prowadzonej działalności, eliminując ryzyko kar za nieprzestrzeganie prawa.
Usługa ta polega na przeniesieniu przez Zleceniodawcę obowiązków IOD, wyszczególnionych w art. 39 
RODO, na okres trwania umowy. Wynikiem tych usług będzie wypracowanie kompleksowego systemu 
ochrony danych osobowych u Zleceniodawcy i monitorowanie jego przestrzegania.

Audyt oprogramowania
Wdrażamy narzędzia i procesy zapewniające pełną kontrolę nad oprogramowaniem, dając jednocześnie 
pewność, że jest ono wykorzystywane w sposób zgodny z prawem i optymalny dla klienta. W tym zakresie 
przeprowadzamy usługi audytowe obejmujące inwentaryzację oprogramowania i licencji oraz wdrożenie 
zasad optymalizacji zarządzania oprogramowaniem. Oferujemy również tworzenie scenariuszy rozwoju 
infrastruktury IT w oparciu o wiedzę i technologie obecne na rynku.

Szkolenia
W dzisiejszym świecie dynamicznie rozwijających się technologii, najsłabszym ogniwem może okazać się 
człowiek. Rozwiązaniem tego problemu jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomość personelu. 
Szkolimy z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz Ochrony Informacji jak również z Zakresu Praw 
Autorskich. Pomagamy Pracodawcom spełniać obowiązek przeszkolenia pracowników zarówno w formie 
szkoleń z trenerem, jak również przy pomocy naszej autorskiej aplikacji, jaką jest Szkolenie Multimedialne 
„Ochrona Danych Osobowych”. Jest to narzędzie służące do obowiązkowego szkolenia pracowników
z ODO, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Szkolenie jest wspomagane lektorem, zastosowanie ma 
zarówno do cyklicznego szkolenia pracowników, jak i do szkolenia nowego pracownika przed uzyskaniem 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Szkolenie zapoznaje słuchacza z zasadami przetwa-
rzania danych. Program wymusza wykonanie testu sprawdzającego, którego pozytywny wynik pozwala na 
wygenerowanie imiennego certyfikatu.

Kim jesteśmy?
Firma powstała w 2002 roku. Jej głównym celem jest dbanie
o bezpieczeństwo danych klientów. Spółka zrealizowała kilka 
tysięcy projektów, przeprowadziła szkolenia dla kilkudziesięciu 
tysięcy uczestników, dzięki którym zdobyła doświadczenie
i wiedzę. Tworzymy zespół wykwalifikowanych specjalistów
i pasjonatów, zgłębiających tematykę ochrony danych
i bezpieczeństwa informacji. Wartościami, którymi się kieruje-
my, są pasja, wiedza, zaufanie, odpowiedzialność i pokora. 
Nasz zespół dba o dobrą atmosferę, odpowiednie warunki 
pracy oraz ciągły rozwój, osobisty i zawodowy. Pracujemy na 
najnowocześniejszych rozwiązaniach IT. Wsłuchiwanie się
w potrzeby klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb 
sprawiło, że CompNet zaufało wiele firm i instytucji z całej 
Polski. Główną przewagą konkurencyjną spółki jest know-
-how, skuteczna metodyka oraz zgrany zespół, który dba
o zadowolenie klientów.
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