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Oferujemy Państwu udostępnienie całkowicie nieodpłatnie dokumentacji do wdrożenia
RODO w biurze rachunkowym w zamian za wsparcie w doprowadzeniu do zawarcia
dziesięciu umów licencyjnych z Państwa Klientami na korzystanie przez nich z aplikacji do
samodzielnego wdrożenia RODO w firmie - GDPS Standard. Oczywiście również Państwo
otrzymają bezpłatnie swoją licencję dla biura rachunkowego na korzystanie z tego
oprogramowania.

Co trzeba zrobić aby otrzymać bezpłatnie wdrożenie …

Wykorzystując swój potencjał są Państwo w stanie zaproponować np. swoim Klientom
naszą aplikację GDPS Standard dzięki której oni uzyskają możliwość samodzielnego
wdrożenia RODO i uzyskania Certyfikatu zgodności z RODO. Nie tylko wesprzecie swoich
Klientów w tym obszarze ale dzięki takim poleceniom uzyskają Państwo konkretne korzyści,
jako biuro rachunkowe.

Warto wykorzystać potencjał swoich Klientów …

Co dodatkowo mamy dla Państwa …
Otrzymają Państwo od nas dokumentację wzorcową dopasowaną do realiów biura
rachunkowego. Udostępnimy także dla Państwa roczną bezpłatną licencję na korzystanie
z aplikacji do szyfrowania poczty email i automatycznego wysyłania haseł na SMS do
odbiorców – dzięki czemu zabezpieczą Państwo przesyłane elektronicznie dane.

Kary nałożone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

Czy tego chcemy, czy tego nie akceptujemy przepisy o ochronie danych obowiązują
a ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, które może doprowadzić
do odpowiedzialności finansowej w realiach biur rachunkowych jest obecne. Zalecamy,
aby je minimalizować, dlatego przygotowaliśmy ofertę specjalną dla Państwa.



GDPS Standard
Aplikacja wspomagająca wdrożenie RODO
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Aplikacja wspierająca wdrożenie RODO. Dzięki niej 
firmy zyskują unikalną w skali kraju możliwość 
certyfikacji zgodności z RODO. Miesięczny koszt
wsparcia to jedyne 167,00 zł netto.

Dla każdego Klienta, który korzystać będzie z GDPS Standard personel PTR
udzieli wyjaśnień i wsparcia w zakresie obsługi aplikacji do wdrożenia
przepisów RODO całkowicie nieodpłatnie.

Każdy Klient, który korzystać będzie z GDPS Standard
otrzymuje roczną bezpłatną licencję do korzystania
z RODO Sender. Aplikacja do szyfrowania e-mail oraz
automatycznego szybkiego wysyłania SMS z hasłem.

Działanie aplikacji GDPS Standard polega na tym, że na podstawie zadawanych pytań
identyfikuje stan faktyczny audytowanego podmiotu i generuje zalecenia, które organizacja
powinna w sposób rzetelny wykonać i zastosować, dokonując odznaczenia (klikają odznaczone
pole) lub załączając i przesyłając plik dokumentujący wykonanie określonego zadania.
Potwierdzenie realizacji wszystkich wygenerowanych zaleceń uprawnia organizację do pobrania i
posługiwania się prywatnym certyfikatem zgodności z Normą GDPS Standard 20/21, co kończy
jej wdrożenie.

Aplikacja została w taki sposób skonstruowana, iż jej użytkownik wybierając branżę, w której
działa, generuje tematycznie powiązane z jej specyfiką pytania. Oznacza to, iż narzędzie do
wdrażania RODO, jakim jest GDPS Standard – może być wykorzystane praktycznie w każdym
przypadku. Począwszy od ADO, który działa na rynku handlu częściami samochodowymi, poprzez
ADO będącego lekarzem np. dentystą a skończywszy na ADO działającym na rynku pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami.
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