
 

 

OFERTA NA 

pełnienie funkcji  

INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH 

 na podstawie zadań 
wytyczonych „dyrektywą 

policyjną” 
 

 

 

 

 

 

 

  

Kim jesteśmy? 
Kancelaria Prawna RYTER  

 ochrona danych i RODO 

 doradztwo prawne w biznesie 

 szkolenia z ochrony danych  

 audyty i sprawozdania roczne RODO 

 autorskie procedury i zalecenia z zakresu 

ochrony danych  

 pełnienie funkcji IOD  

Zespół 

 prawnik Justyna Ryter 

doktorantka na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, 

właścicielka kancelarii prawnej, ekspert w zakresie prawa 

ochrony danych osobowych i RODO, inspektor ochrony 

danych osobowych w firmach oraz podmiotach 

publicznych  

 prawnik Erwin Ryter  

doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik 

praktyk, trener biznesu, ekspert w zakresie prawa ochrony 

danych osobowych i RODO, prowadzi warsztaty i 

szkolenia, wykładowca akademicki, inspektor ochrony 

danych osobowych w wielu podmiotach  

 osoby współpracujące: auditorzy, trenerzy  

 

 
 Sobowych  

  

  

 



 Inspektor ochrony danych 

osobowych  

 to ekspert wspomagający i 
nadzorujący organizację w 
procesach bezpieczeństwa 
danych  

 powinien mieć gruntowną 
wiedzę i doświadczenie w 
stosowaniu prawa, jak również 
powinien dysponować 
umiejętnością analizowania 
stanu faktycznego pod 
względem potrzeby 
stosowania danych rozwiązań  

 jest partnerem swojego 
Klienta w procesach 
bezpieczeństwa danych, 
doradza, opiniuje i wspiera  

Kontakt z nami: 

Kancelaria Prawna Ryter 

Tel. 600 499 192, 602 151 170 

e-mail: doradztwoprawne.ryter@op.pl 

WEB: rodopartner.com.pl 

doradztwo-prawne.info  

 

. 

 

  

Oferta na pełnienie funkcji inspektora ochrony 
danych osobowych w organizacjach 
przetwarzających dane w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  

Oferujemy Państwu usługę pełnienia funkcji inspektora 
ochrony danych osobowych w podmiotach takich jak 
sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba 
Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony 
Państwa, Główny Inspektor Transportu Drogowego, 
Straż Ochrony Kolei, Ministerstwo Środowiska i inne 
zobligowane do wyznaczenia IOD organizacje  

Zalety powierzenia nam funkcji IOD: 

 zapewniamy specjalistyczne wsparcie z zakresu 
ochrony danych osobowych w zakresie stosowania 
tzw. „dyrektywy policyjnej”  

 obsługujemy i monitorujemy procesy 
przetwarzania danych i wdrażamy niezbędne 
procedury przetwarzania danych  

 prowadzimy okresowe szkolenia w zakresie RODO 

 prowadzimy roczne i okresowe audyty  
 

 zapewniamy osobistą wizytę (tzw. dzień IOD) w 
częstotliwości ustalonej z Klientem  

 

 zapewniamy codzienny stały kontakt telefoniczno – 
mailowy 

 

 zapewniamy bieżące doradztwo i pomoc prawną 

 

 umożliwiamy dostosowanie naszych usług do 
rzeczywistych potrzeb Klienta  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 . 

Nasze zalety  

 wdrożyliśmy wiele procedur ochrony 

danych osobowych w firmach, 

wojskach, organizacjach i podmiotach 

publicznych oraz w placówkach 

medycznych i innych, co znacznie 

powiększyło nasze doświadczenie  

 opracowaliśmy autorskie procedury, 

nie pracujemy na tzw. „gotowcach” 

 opracowaliśmy autorskie wytyczne, np. 

„Kodeks Dobrych Praktyk RODO” 

 nasze szkolenia oparte są na 

najnowszych metodach trenerskich 

(posiadamy doświadczenie 

dydaktyczne uzyskane w 

specjalistycznych szkołach trenerskich 

oraz w związku z wykładaniem prawa 

na Uniwersytecie Łódzkim) 

 nasze prace doktorskie oraz 

działalność naukowa ściśle związane 

są z tematyką ochrony danych 

osobowych – Katedra Prawa 

Karnego Wykonawczego WPiA UŁ 

 posiadamy ogromne doświadczenie 

praktyczne oraz znaczną wiedzę 

teoretyczną  

 jesteśmy autorami publikacji 

naukowych z dziedziny ochrony 

danych osobowych  

 

mailto:doradztwoprawne.ryter@op.pl

