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Dopasowane do potrzeb
usługi z zakresu ochrony danych
osobowych

JDS Consulting – niezawodny partner,
skuteczność i bezpieczeństwo świadczonych usług
Volkswagen Group Polska z przyjemnością informuje o współpracy podjętej z JDS Consulting sp. z o.o.
sp.k. Rozpoczęta w 2009 r. współpraca trwa do chwili obecnej ponieważ okazała się bardzo
wartościowa (…) Pozytywne doświadczenia z dotychczasowej współpracy pozwalają nam polecić
usługi JDS Consulting jako wyróżniające się na rynku profesjonalizmem i otwarciem na potrzeby
klienta.

Paweł Napierała
Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Do wyboru JDS Consulting spośród szerokiego grona firm o zbliżonym charakterze działalności,
skłoniły nas nie tylko względy praktyczne takie jak oferowana przez Spółkę gama wysokiej jakości
usług, ale co ważniejsze, szerokie zrozumienie naszych potrzeb jako klienta, miła oraz kompetentna
obsługa, profesjonalizm i rzetelność kadry audytorskiej jak również doświadczenie JDS w wykonywaniu
podobnych audytów.

Lech Kacperski
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

BRE Leasing bardzo wysoko ocenia jakość usług świadczonych przez JDS Consulting oraz poziom
merytoryczny przygotowywanych opinii prawnych (…). Odpowiedzi na zapytania, pojawiające się
w działalności BRE Leasing, udzielane są przez JDS Consulting w krótkich terminach, a wszelkie
potrzeby wymagające bezpośrednich spotkań ze specjalistami JDS Consulting zaspokajane są
zgodnie z oczekiwaniami.

Ewa Bryx-Sołtysik
Wiceprezes Zarządu, mLeasing Sp. z o.o.
Ewa Szeliska
Koordynator Projektu, mLeasing Sp. z o.o.

Na wybór firmy JDS Consulting miały wpływ szczegółowa oferta dostosowana indywidualnie do
naszego podmiotu jak również bogate portfolio.
Izabela Kubiak-Adamska, Dyrektor Personalny, Ruukki Polska Sp. z o.o.

Na bazie doświadczeń ze współpracy możemy stwierdzić, że rozwiązania proponowane przez
prawników JDS Consulting stoją na bardzo wysokim poziomie, są poparte szeroką wiedzą
merytoryczną i doświadczeniem praktycznym (…). Pozwala to na pełną realizację naszych działań
biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego.
Konsultanci na każdym etapie współpracy cechują się bardzo dużym zaangażowaniem w nasze
sprawy oraz otwartym podejściem do zgłaszanych problemów.
Elżbieta Karasek, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

JDS Consulting wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia
merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków to tylko niektóre
z zalet prawników JDS Consulting (…)

Dariusz Olak, Członek Zarządu, De Agostini Polska Sp. z o.o.
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Największa na rynku oferta usług z zakresu ochrony
danych osobowych
Firma JDS Consulting od 11 lat jest obecna na rynku doradczym w Polsce. Zdobyliśmy w tym
czasie zaufanie wielu Klientów, których wspieraliśmy i wspieramy w działaniach w zakresie
ochrony danych osobowych. W ciągu tych lat poszerzaliśmy zakres praktyki i zdobyliśmy
doświadczenie, które pozwala nam zrozumieć i dopasować się do działań coraz większej
grupy naszych Klientów.
Nasze usługi charakteryzuje innowacyjne, elastyczne i biznesowe podejście do tematyki
ochrony danych osobowych. Jesteśmy pierwszym na polskim rynku podmiotem, który
rozpoczął świadczenie usług administratora bezpieczeństwa informacji, dzięki czemu
dysponujemy w tym zakresie wyjątkowo bogatym doświadczeniem. Dziś śmiało możemy
podkreślić, że oferujemy naszym Klientom najszerszy na rynku zakres usług w obszarze
ochrony danych osobowych.

+
+

Symulacje kontroli realizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (GIODO)
Audyty z zakresu ochrony danych osobowych

+
+

Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

+

Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

+
+

Wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji powołanego przez Klienta

+
+
+

Wdrożenia oraz optymalizacje systemów ochrony danych osobowych

Świadczenie usług eksperckich z zakresu ochrony danych osobowych
Przygotowanie wniosków o rejestrację, aktualizację, wyrejestrowanie zbiorów danych
osobowych w rejestrze GIODO
Przeglądy bezpieczeństwa informacji
Szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu ochrony danych osobowych.
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