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Niezawodny partner w doradztwie
biznesowym w obszarze HR

JDS Consulting – niezawodny partner działów kadr

Od 11 lat jesteśmy obecni na polskim rynku doradczym. W tym czasie poszerzaliśmy zakres praktyki
i zdobywaliśmy doświadczenie, pozwalające zrozumieć podmioty funkcjonujące w zróżnicowanych
formach organizacyjnych w różnych sektorach rynku i dopasować się do ich działań. Nasze usługi
charakteryzuje przede wszystkim innowacyjne, elastyczne i biznesowe podejście do wymagań
stawianych przez naszych klientów.
Od początku jednymi z głównych odbiorców naszych usług są działy kadr polskich i międzynarodowych
przedsiębiorstw, w tym również dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Dla tej grupy –
szczególnie narażonej na odpowiedzialność prawną – świadczymy kompleksowe rozwiązania
minimalizujące niebezpieczeństwo wystąpienia ryzyk zarówno po stronie samej organizacji, jak też po
stronie osób zarządzających obszarem kadrowym.
Nasi konsultanci, dzięki profesjonalnemu i rzetelnemu podejściu do realizowanej obsługi, są obdarzani
przez klientów szerokim i trwałym zaufaniem. Potwierdzają to otrzymywane przez nas referencje.

Referencje
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.

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
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Proponowane usługi dla działów kadr
+

Audyty z zakresu ochrony danych osobowych w obszarze kadr, płac, rekrutacji pracowników,
BHP, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

+

Audyty zgodności systemów informatycznych stosowanych w obszarze kadrowym

+
+
+

Audyty zabezpieczeń stosowanych wobec danych przetwarzanych w działach kadr

+

Mapy procesów związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i ustaniem stosunku pracy

+
+
+

Procedury dotyczące obowiązków pracowników: zachowanie tajemnicy oraz zakaz konkurencji

+
+

Regulaminy monitoringu i kontroli pracowników w miejscu pracy

+
+
+
+
+

Zasady wynagradzania pracowników za projekty racjonalizatorskie i wynalazcze

+
+
+

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Audyty bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i pracodawcy
Wdrożenia wymaganej prawnie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w działach
kadr

Procedury dotyczące zgłaszania nadużyć pracowniczych (ang. whistleblowing policy)
Instrukcje określające zasady funkcjonowania systemu raportowania o nieprawidłowościach

Procedury dotyczące transferu praw własności intelektualnej utworów pracowniczych na
pracodawcę

Regulaminy ochrony praw własności intelektualnej
Umowy transferu technologii
Procedury związane z reorganizacją zatrudnienia
Legalizacja transferu danych kadrowych w ramach grup kapitałowych, w tym transferu danych do
państw trzecich

Wsparcie prawne w trakcie kontroli przeprowadzanych przez GIODO oraz PIP
Szkolenia zamknięte i otwarte dla działów kadr
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