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Welcome
to Space4GDPR
Platforma Space4GDPR jest narzędziem dedykowanym
do sprawnego zarządzania ochroną danych osobowych
w organizacji. Aplikacja składa się z kilku Modułów,
wspierających realizację najważniejszych procesów związanych
z zarządzaniem ochroną danych osobowych w oparciu
o obowiązujące wymogi przepisów prawa, wytyczne,
kształtującą się doktrynę oraz w oparciu
o doświadczenie w zarządzaniu ODO.

Platforma Space4GDPR
„Jako eksperci mamy za sobą̨ wiele projektów wspierających firmy w przygotowaniu i spełnieniu wymogów
prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Podczas realizowanych przez nas
projektów okazało się̨ , że powstaje wiele dokumentów i analiz, które są̨ ze sobą̨ połączone, a wszystko to
odbywało się̨ i nadal odbywa z wykorzystaniem najprostszych narzędzi jak Word, Excel. Im więcej procesów w
organizacji, tym trudniej było zarządzać́ procesem oraz dokumentacją, nie mówiąc już̇ o późniejszym
monitorowaniu jakiekolwiek zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego też, początkowo dla
własnego użytku uznaliśmy, iż̇ stworzymy jedno miejsce, w którym wszystkie podejmowane czynności w
zakresie wdrożenia, monitorowania, zarządzania RODO/GDPR będą̨ dostępne. Zauważyliśmy, iż̇ takie
rozwiązanie pozwoliło nam zoptymalizować́ czas realizacji projektów, sprawnie zarządzać́ dokumentacją i
szybko wprowadzać́ w niej zmiany. Już̇ wtedy nazywaliśmy to roboczo Platformą RODO.”

Dlaczego warto?
Space4GDPR to profesjonalne narzędzie do zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji,
zbudowane przez ekspertów w zakresie ODO w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, dobrą
praktykę, kształtującą się doktrynę, a przede wszystkim w oparciu o praktykę. Space4GDPR został
zaprojektowany tak, aby każda organizacja, niezależnie od wielkości, sektora rynku, ilości procesów, mogła w
sposób łatwy i przejrzysty zarządzać ODO. Jest to narzędzie, które składa się z kilku Modułów. Organizacja
może wybrać jeden lub wszystkie dostępne w Space4GDPR Moduły, na których jej najbardziej zależy!

Dostępne Moduły w Platformie Space4GDPR
Moduł dla Zasady Rozliczalności
Zgodnie z zasadą rozliczalności, organizacja zobligowana jest do udokumentowania, iż wymogi przepisów
prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały właściwie zaimplementowane i są na bieżąco
zarządzane. Moduł dla Zasady Rozliczalności jest narzędziem dedykowanym do spełnienia w/w obowiązku. W
module przygotowane zostały tzw. listy kontrolne (Check Lists) oraz pozostałe funkcjonalności, które
pozwalają organizacji sprawnie zarządzać ODO.

Moduł Upoważnienia do Przetwarzania i Szkolenia ODO
Zgodnie z wymogami przepisów prawa, dostęp do danych osobowych mogą mieć wyłącznie osoby, którym
organizacja (Administrator danych, Współadministratorzy, podmiot przetwarzający) nadał stosowne
uprawnienia. Nadto, organizacja (Administrator danych, Współadministratorzy, podmiot przetwarzający)
zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych. Jednym ze

środków organizacyjnych są przeprowadzane w organizacji

szkolenia w tym zakresie. Moduł Upoważnienia do Przetwarzania i Szkolenia ODO pozwala sprawnie zarządzać
nadawanymi użytkownikom danych uprawnieniami oraz prowadzić plany i ewidencję szkoleń w zakresie ODO.
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Moduł Powierzenie Danych Osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów w organizacji,
wpływającym na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz na zapewnienie prywatności osób,
których dane dotyczą. Moduł Powierzenie Danych Osobowych pozwala na sprawne zarządzanie procesem
powierzania danych osobowych przez organizacje oraz do organizacji. W module przygotowane zostały m. in.
narzędzia do bieżącego prowadzenia wykazów procesorów, w tym poza EOG.

Moduł Rejestr Czynności Przetwarzania
Inaczej Moduł RCP. Jest to Moduł przeznaczony do sprawnego prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania
zgodnie z art. 30 RODO. RCP jest jednym z najważniejszych dokumentów w organizacji w zakresie ochrony
danych osobowych. Między innymi dostępny jest na żądanie organu nadzorczego. RCP wymaga bieżącej
aktualizacji. Dlatego też Moduł Rejestr Czynności Przetwarzania zawiera funkcjonalności wspierające jego
bieżące prowadzenie.

Moduł Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
Inaczej Moduł RKCP. Jest to Moduł przeznaczony do sprawnego prowadzenia Rejestru Kategorii Czynności
Przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO. RKCP jest jednym z najważniejszych dokumentów w organizacji w
zakresie ochrony danych osobowych. Między innymi dostępny jest na żądanie przez Administratora danych,
Współadministratorów, organu nadzorczego. RKCP wymaga bieżącej aktualizacji. Dlatego też Moduł Rejestr
Czynności Przetwarzania zawiera funkcjonalności wspierające jego bieżące prowadzenie.

Moduł Procesy
Od czego zacząć wdrożenie ochrony danych osobowych w organizacji? Od mapowania procesów
organizacyjnych! Wdrożenie ODO w organizacji determinowane jest znajomością oraz inwentaryzacją procesów
organizacyjnych. Moduł Procesy pozwala na dokonanie mapowania procesów, czynności przetwarzania,
identyfikacji celów przetwarzania oraz identyfikacji zbiorów danych osobowych. Dla spełnienia wymogów w
zakresie ochrony danych osobowych, dla sprawnego zarządzania ODO w organizacji, mapowanie procesów
jest działaniem obligatoryjnym.

Moduł Zbiory Danych Osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów w organizacji,
wpływającym na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz na zapewnienie prywatności osób,
których dane dotyczą. Moduł Powierzenie Danych Osobowych pozwala na sprawne zarządzanie procesem
powierzania danych osobowych przez organizacje oraz do organizacji. W Module przygotowane zostały m. in.
narzędzia do bieżącego prowadzenia wykazów procesorów, w tym poza EOG.

Moduł Ujawnianie Danych Osobowych
W przypadku ujawniania przez organizację danych osobowych odbiorcom danych, Administrator danych,
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Współadministratorzy, podmiot przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia wykazu ujawnień. Moduł
Ujawnianie Danych Osobowych pozwala na sprawne zarządzanie procesem ujawniania danych osobowych
odbiorcom danych.

Moduł Zarządzanie Ryzykiem PIA oraz DPIA
Organizacja zobowiązana jest do dokonania identyfikacji, analizy, oceny, szacowania, postępowania z
ryzykiem dla ochrony danych! Moduł Zarządzanie Ryzykiem PIA oraz DPIA jest narzędziem dedykowanym do
przeprowadzenia pełnej identyfikacji, analizy, oceny, szacowania, postępowania z ryzykiem! Nadto w module
przewidziana została funkcjonalność do dokonania oceny skutków dla ochrony danych, do dokonania
uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, a w przypadku ISO 27001, funkcjonalność do postępowania z
ryzykiem. Moduł zawiera m. in. część merytoryczną i matematyczną do dokonania szacowania ryzyka dla
ochrony danych, Instrukcję postępowania oraz inne, niezbędne dokumenty do zarządzania ryzykiem w
zakresie ODO w organizacji!

Moduł IT
Moduł IT przeznaczony do dokonania inwentaryzacji infrastruktury IT na poziomie software i hardware oraz
do weryfikacji bezpieczeństwa przetwarzania w oparciu o art. 32 RODO. W module przewidziane zostały
funkcjonalności do sprawnego zarządzania wdrożonymi w organizacji rozwiązaniami teleinformatycznymi, w
których lub za pośrednictwem, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Moduł Naruszenia / Incydenty
Organizacja zobligowana jest do prowadzenia wykazu naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych oraz
do udokumentowania obowiązku zgłoszenia lub braku zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego lub
powiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu. Moduł Naruszenia / Incydenty pozwala na sprawne
zarządzanie naruszeniami w organizacji oraz przygotowania wymaganych informacji, dokumentów.

Moduł Prawa Podmiotu Danych
RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wydano w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jest to akt prawny,
którego założeniem jest wspieranie osób fizycznych w realizacji ich praw w zakresie ochrony prywatności.
RODO wprowadza m. in. prawo do bycia poinformowanym, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo do żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych, prawo do bycia przejrzyście poinformowanym i do
przejrzystej komunikacji oraz trybu wykonywania praw, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do usuwania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do kopiowania danych oraz innych. Moduł Prawa Podmiotu Danych to
narzędzie przeznaczone do zarządzania realizacją praw podmiotu danych. To wykaz informacji, jak organizacja
przygotowała się do realizacji tych praw, w jaki sposób je realizuje oraz narzędzie do odnotowania
zrealizowanych praw względem osób, których dane dotyczą.
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Moduł IOD/DPO
Organizacja zobligowana jest do dokonania weryfikacji obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych.
Moduł IOD/DPO pozwala organizacji na dokonanie takiej oceny. Nadto, w przypadku powołania IOD, jest
narzędziem wspierającym wykonanie spoczywających na IOD zadań.

Moduł Współadministrowanie
Proces i obowiązki Współadministratorów zostały określone w art. 26 RODO. W przypadku wystąpienia w
organizacji procesu współadministrowania, Moduł Współadministrowanie pozwala na sprawne dokonanie
wspólnych uzgodnień pomiędzy współadministratorami oraz sprawnie zarządzać podjętymi postanowieniami.
W Module przewidziane zostały między innymi funkcjonalności do dokonania podziału obowiązków w
zależności od relacji, w jakich współadministrowanie występuje.

Moduł PBD
Czyli uwzględnienie prywatności w fazie projektowania oraz domyślne przetwarzanie danych. Organizacja
zobowiązana jest do dokonania analizy, zaplanowania procesu przetwarzania danych osobowych z
uwzględnieniem domyślnego przetwarzania danych przed pierwszą czynnością wykonanych na danych
osobowych. Ten obowiązek wynika z art. 25 RODO, zwanym potocznie Zasadą „Privacy By Design”. W Module
PBD przewidziane zostały funkcjonalności przeprowadzenia analizy procesów, w których przetwarzane będą
dane osobowe. Moduł ma zastosowanie uniwersalne, może być wykorzystany zarówno dla tworzenia nowych
rozwiązań teleinformatycznych jak i dla pojedynczych projektów czy powstawania nawet odrębnych,
dedykowanych podmiotów, np. spółek celowych.

Moduł Retencja Danych
Zgodnie z Zasadą „ograniczonego przetwarzania”, czyli realizacja tzw. Zasady czasowości lub retencja
danych, organizacja planuje termin dokonania anonimizacji, pseudonimizacji, usuwania danych osobowych.
Moduł Retencja Danych pozwala na zaplanowanie i zarządzanie okresem przetwarzania danych osobowych w
organizacji, wyznaczania kryteriów tego okresu oraz potwierdzenia jego realizacji.

Oferta Space4GDPR
Space4GDPR to również wspieranie organizacji w różnych obszarach w zakresie ODO. Czym się zajmujemy?

W zakresie ODO
Audyty w Zakresie ODO /

Analiza, ocena i szacowanie Ryzyka (PIA/DPIA) / Szkolenia w Zakresie ODO /

Przeprowadzenie Audytów w zakresie ODO (audyty wewnętrzne, zewnętrzne, niezależne) / Outsourcing
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Inspektor Ochrony Danych (DPO/IOD) / DPIA - Przeprowadzanie Oceny Skutków dla Ochrony Danych /
Projektowanie Procesów ODO dla Organizacji (art. 25) / Współadministrowanie (art. 26) / Identyfikacja
Procesów Przetwarzania / Identyfikacja Zbiorów Danych Osobowych / Procedury w Zakresie ODO / Tworzenie i
implementacja Kodeksów Ochrony Danych (branżowych i sektorowych) / Państwa Trzecie (Doradztwo oraz
wsparcie w zakresie przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego) / Pełnienie Funkcji
Przedstawiciela / BCR – Wiążące Reguły Korporacyjne / Wspieranie Procesów Compliance w obszarze ODO /
Przygotowywanie dokumentacji, opiniowanie umów oraz innych działań w zakresie ODO.

W zakresie cyberbezpieczeństwa
Consulting (Kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.
Zgodnie ze standardami z grupy Norm ISO 27000) / Social Engineering (Badanie podatności użytkowników na
socjotechniki, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, programy budowania
świadomości pracowników w zakresie cyberzagrożeń) / Audyty Bezpieczeństwa (Wykrywanie luk w systemie,
ocena poziomu zabezpieczeń, analiza zgodności procesów z obowiązującymi regulacjami, testy penetracyjne
aplikacji i testy podatności)

Dowiedz się więcej na: ww.space4gdpr.pl/oferta.html

Dowiedz się więcej o Space4GDPR!
ww.space4gdpr.pl/faq.html

Platforma Space4GDPR FAQ!
ww.space4gdpr.pl/faq.html

Skontaktuj się z nami!
Za pośrednictwem formularza na naszej stronie:
https://ww.space4gdpr.pl/kontakt.html
Space Digital Group
al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa, Polska
+48 792 189 759
odo@space4gdpr.pl
kontakt@spacedigitalgroup.com
info@space4gdpr.pl
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