Zaufany partner
w obszarze ochrony danych osobowych

Jakub Wezgraj
- ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych. Przez ponad 4 lata pełnił obowiązki
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich spółkach międzynarodowego koncernu 3M, a także w DZ Bank Polska S.A oraz w jednej z korporacji branży
telekomunikacyjnej. Kierował zespołem audytorów podczas realizacji jednego z największych na polskim rynku audytów ochrony danych osobowych
w Centrali oraz Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (łącznie ok. 5 tys. pracowników).
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S.A.,

Stalprodukt
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Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. (ZE PAK S.A.), NOVOL Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., ConvaTec Polska sp. z o. o., De Agostini Polska Sp. z o.o.,
Siemens Finance sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Bibby Financial Services Sp. z o.o., Ruukki Polska sp. z o.o., Rhenus Logistics S.A., IT Kontrakt sp. z o.o., LIM Sp. z o. o. sp.k.,
ENEA S.A., PGE Systemy S.A., RWE IT Poland sp. z o. o., TelecityGroup Poland Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o. o.,
Vlassenroot Polska Sp. z o. o., Schindler Polska Sp. z o. o., SANTE A. Kowalski Sp. j., Unidevelopment S.A., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.,
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Wyszyńskiego,
w

Bytomiu,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” w Szczecinie.
Prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych, a także na ogólnopolskich szkoleniach skierowanych do sektora prywatnego i publicznego.
Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się
tematyką

ochrony

danych

osobowych.
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oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Pięć zasad świadczenia usług przez ODOeksperta

1.

2.

3.

Wszystkie usługi
realizuję wyłącznie
osobiście

Zapewniam
ekspercką wiedzę
za rozsądne
wynagrodzenie.

Stosuję
jasną politykę cenową

– gwarantuję kontakt 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę, na terenie całej Polski.

- moje wynagrodzenie stanowi całkowity koszt
realizacji usługi, usługę realizuję bez jakichkolwiek
ograniczeń czasowych i ilościowych.

Usługi Odoekspert

AUDYTY i SPRAWDZENIA
W OBSZARZE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI
PRZETWARZANIA DANYCH

zakończone raportem lub sprawozdaniem

wymaganej przez aktualne przepisy prawa,

SZKOLENIA

zawierającym szczegółową analizę prawną,

a także procedur ułatwiających codzienną

realizowane w oparciu o indywidualnie

ocenę ryzyka i rekomendacje naprawcze

realizację obowiązków ustawowych

opracowany program, otwarte i zamknięte

przeprowadzane za pomocą dedykowanej

WSPARCIE
ADMINISTRATORÓW
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
LUB ADMINISTRATORÓW
DANYCH

platformy internetowej, umożliwiające realizację

w postaci indywidualnego coachingu

odpowiedzialności za realizację zadań

szkoleń lub konsultacji „na żywo” przez internet

lub doradztwa

w obszarze ochrony danych osobowych

WEBINARIA

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów z różnych sektorów rynku

1.

wyjątkowym skupieniem na potrzebach klienta, bezpośrednim kontaktem
zasadami:

4.

5.

Podchodzę elastycznie
do stawianych wymogów
prawa

Wierzę w partnerstwo
we współpracy

– to nieprawda, że prawo narzuca tylko jedno
dobre rozwiązanie. Zazwyczaj jest ich dużo
więcej i można je dopasować do realnych
możliwości organizacji. Takie podejście zapewniam
moim Klientom.

polegający na pełnym przejęciu

2.

pozwoliło mi wypracować sposób świadczenia usług charakteryzujący się
i partnerskim podejściem. Wszystkie usługi realizuję kierując się pięcioma

OUTSOURCING FUNKCJI
ADMINISTRATORA
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI

- moja praca jest wartościowa tylko wtedy,
gdy przynosi korzyści mojemu Klientowi.
W przeciwnym wypadku nie ma sensu.

3. 4.
5.

Zaufany partner
w obszarze ochrony danych osobowych

Zapraszam do współpracy

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj
Al. Stanów Zjednoczonych 34 lok. 5
04-036 Warszawa
+48 600 677 026
j.wezgraj@odoekspert.pl
www.odoekspert.pl

