Общ регламент за защита на
личните данните (GDPR)
Оценка на готовността с изискванията на GDPR
Кратки задачи, включващи събиране на информация,
семинари с определени представители и подготовка за
представяне, подаване и презентиране.
Ключовият резултат от тази начална фаза на GDPR
пътуването включва значително количество практически
съвети, отразяващи:
• идентифициране на пропуските според изискванията на
GDPR, приоритизирани спрямо риска и сложността на
осъществяването
• Предложен план на проект за изпълнение на
препоръчителните действия с ясно определени екипи,
отдели и умения
• бюджетна информация (където е възможно), относно
включените инвестиции и разходи

Съдействие при прилагане на стратегия за GDPR
съответствие
Изпълнение на всички одобрени действия за постигане на
съответствие с изискванията на GDPR, с участието и
сътрудничеството на определен от клиента персонал. Това
включва дейности, обхващащи Хора, Процес и Технология,
също и формално управление на проектите за дейностите,
възложени на нашия екип. Като опция за нашите клиенти,
може да се включват също юридически съвети и
консултантски услуги.
Типичните области на обхвата включват прилагане на
правата на субекта на лични данни според GDPR,
подобрения в процеса в етапа на проектирането, Политики
за поверителност и сигурност;
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Процеси за действия при и управление на инциденти,
определяне на Политики за запазване на личните данни,
договори с трети страни и механизми за управление на
конфликтни регулаторни и правни задължения.

Съдействие при управление на проекти за GDPR
съответствие
За действия за GDPR съответствие, които клиентите решат
да изпълнят със свои вътрешни ресурси, можем да
изпълним ролята на Ръководител на проект GDPR плана на
клиента. Основното предимство за нашите клиенти е
увереността, с която можем да допринесем за процеса на
изпълнението, във връзка с договорени срокове и бюджети,
чрез обхвата, задачата и екипното управление.

Гаранционни
услуги
изискванията на GDPR
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За по-големите клиенти, които избират да управляват
вътрешно своите проекти за прилагане изискванията на
GDPR, нашите Гаранционни услуги по проекта са
създадени да потвърдят отчетения напредък в програмата
и инициативите на GDPR.
Като част от нашите резултати, ние също така поемаме
ангажимента да наблюдаваме и оценяваме усилията,
плановете и технологиите, които се използват, за да се
поддържа цялостта на плановете, целите и изискванията
на GDPR.

Външна услуга „Длъжностно лице по защита на
личните данни“
Поддържани от подходящи процеси и квалифициран
персонал (с допълнително юридическо съдействие, като
допълнителна опция), ние се гордеем със способността си
да съдействаме на местни и международни организации
със същия висок стандарт на качество и фокус към
клиентите, чрез централизирано или разпределено
предоставяне на услуги, чрез регионалните асоциации и
партньорства на Бейкър Тили.

