RODO POLISA
Szanowni Państwo,

RODO rewolucja trwa! Od 25 maja bieżącego roku obowiązują nowe standardy w ochronie
danych. Zarówno danych osobowych jak i pozostałych danych, których bezpieczeństwo
przekłada się na bezpieczeństwo Państwa interesów.
Osoby fizyczne zyskują szereg nowych uprawnień, a przedsiębiorstwa i instytucje muszą dostosować
się do dużo bardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie ochrony ich danych. Za ich niespełnienie
grożą kary w wysokości nawet do 20 mln euro lub do 4% wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Nawe świadome przygotowanie każdego podmiotu gospodarczego do wdrożenia nowego
rozporządzenia

nie

gwarantuje

100%

pewności

uniknięcia

wycieków

danych,

a w konsekwencji spraw sądowych i kar administracyjnych.
Ubezpieczenie od cyber-zagrożeń i skutków wycieku danych, to najlepsza ubezpieczeniowa
odpowiedź na nowe regulacje w Polsce.
CYBERPOLISA RODO zapewni ochronę od:
❖ roszczeń osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących
się w systemie informatycznym lub na innych nośnikach ubezpieczonego
(odpowiedzialność cywilna i koszty obrony prawnej w postępowaniach cywilnych
z tytułu naruszenia prywatności),
❖ kar administracyjnych i kosztów obrony prawnej (wynajęcie adwokata, kancelarii,
koszty sądowe) w postępowaniach regulacyjnych i postępowaniach z tytułu naruszenia
prywatności (np. postępowanie prowadzone przez Generalny Inspektorat Ochrony
Danych Osobowych)
❖ pokrycia kosztów reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem
bezpieczeństwa

informacji

(np.

włamaniem

do

systemu

informatycznego

RODO POLISA
ubezpieczonego, kradzieżą danych przez pracownika ubezpieczonego, koszty
odtworzenia utraconych danych),
❖ konieczności pokrycia kosztów wymuszonych płatności w związku z atakiem
hackerskim (ubezpieczenie finansuje przywrócenie danych, okup).

Poniżej kilka przykładów wycieku danych lub ataków hackerskich (kliknij by
dowiedzieć się więcej):
❖ „Kolejny globalny atak ransomware. Petya zaatakował także Polskę.”
❖ „Jak złodzieje okradli konta bankowe klientów sieci Play”.
❖ „Dokumentacja medyczna na śmietniku”
❖ „Były pracownik sprzedał skradzioną bazę 56 000 kontaktów”.
Jeżeli są Państwo zainteresowani rozmową na temat polisy ochronnej – prosimy
kliknąć na poniższy link: „RODO – POLISA” i wypełnić formularz kontaktowy:

Dzięki pytaniom i przeprowadzonemu procesowi oceny ryzyka, zwrócimy Państwa uwagę na
te aspekty działalności, którym powinniście poświęcić uwagę by zminimalizować ryzyko
wycieku danych, a jeśli już do takiego „incydentu” dojdzie , polisa pokryje koszty ograniczenia
ich skutków, roszczeń, kar i zarządzania kryzysowego.
Świat biznesu przykłada dużą wagę do nowych, bardziej restrykcyjnych regulacji o ochronie
danych. Nie przegap tej chwili, bądź gotów na nowe wyzwania, zabezpiecz swoje
przedsiębiorstwo!

RODO POLISA
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do analizy indywidualnego zakresu ochrony dla
Państwa firmy, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawnych.
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Financial Life to kancelaria brokerska wyrosła z ponad 20 -letniego doświadczenia jej właścicieli w branży
ubezpieczeniowej. Dogłębna wiedza i znajomość materii ubezpieczeń to bez wątpienia atuty zespołu
podejmującego się tworzenia elastycznych, szytych „na miarę”, a czasem także wysoce specjalizowanych
programów ubezpieczeniowych. Financial Life, prawdopodobnie jako jedyny zespół brokerski w naszym kraju,
posiada w swoich szeregach ekspertów w tak wysoce specjalizowanych dziedzinach jak aktuariat, prawo, ocena
ryzyka czy tworzenie produktu. Owocuje to wysoką skutecznością w przygotowaniu i negocjacji dobrych,
atrakcyjnych cenowo polis ubezpieczeniowych. Kancelaria reprezentuje wyłącznie interesy swoich Klientów,
poszerzając ich know-how o umiejętność pozyskania najlepszej ochrony na rynku ubezpieczeniowym.

RODO POLISA

DGCS S.A. prowadzi jedną z największych Kancelarii Doradztwa Gospodarczego w Wielkopolsce, która jest
doskonałym zapleczem merytorycznym oraz funkcjonalnym dla tworzonych przez DGCS S.A. systemów
informatycznych DGCS System i ERP. DGCS S.A. funkcjonuje na rynku od 25 lat, a jej usługi wspierają działalność
ponad 20 000 firm w całej Polsce. Komfort prowadzenia biznesu jest jedną z największych wartości DGCS S.A.
jaką codziennie dostarcza SWOIM klientom.

Safe24.biz Sp z o.o. to spółka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obrocie
gospodarczym. Należy do Grupy DGCS, oferującej usługi:
✓

wsparcia w zakresie audytu, wdrożenia i szkoleń RODO

✓

doradztwa gospodarczego

✓

finansów i księgowości

✓

zarządzania kapitałem ludzkim

✓

consultingu procesów biznesowych

Wspierają je własne, nowoczesne rozwiązania technologiczne, wysokiej klasy aplikacje IT. Ponad 25letnie
doświadczenie zdobyte podczas obsługi kilkunastu tysięcy zadowolonych klientów, gwarantuje najwyższą jakość
usług i towarów oferowanych przez naszych specjalistów.

RODO DS to profesjonalne narzędzie do zarządzania ochroną danych osobowych. Wprowadzone mechanizmy
wspomagają dostosowanie organizacji do wymogów RODO. Aktualizacja oprogramowania DGCS System do
wersji 18.50, znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa Państwa danych.

RODO POLISA

Grupa DGCS to system ściśle współdziałających firm, której celem i misją jest dostarczanie najlepszych,
skutecznych rozwiązań wspierających zarządzanie i bieżącą działalność podmiotów gospodarczych. Wiedza w
obszarach zarządzania biznesem, finansów, rachunkowości, prawa, podatków, zarządzania personelem oraz
narzędzia informatyczne wspierające procesy w tych obszarach, pozwalają naszym klientom lepiej
skoncentrować się na ich głównej i najważniejszej działalności w istotny sposób zwiększając ich konkurencyjność.

