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Експертиза:
 

Клієнти:
 

Cеред наших клієнтів DPO послуг такі проєкти як Snov.io та Odeeo.io  
А з GDPR та privacy laws compliance ми допомагали, зокрема: Binotel, Enavate, Sendpulse,
Mirror-ai, Kadam, Tomi.ai.

https://snov.io/
https://odeeo.io/
http://www.binotel.ua/
https://www.enavate.com/
https://sendpulse.ua/
https://mirror-ai.com/
https://www.kadam.net/
https://tomi.ai/


Суть послуги. DPO as a service, це: 

Навчання та підтримка знань команди у сфері privacy
DPIA / privacy-аудит для нових процесів та продуктів
Планова перевірка та оновлення документації з питань захисту даних
Взаємодія з користувачами (реакція на запити та комунікація) щодо їх персональних
даних 
Взаємодія з клієнтами (відповіді на питання щодо персональних даних)
Взаємодія з контролюючими органами у сфері захисту персональних даних
Консалтинг з питань у сфері privacy і data protection, розробка нових документів

 На практиці ж це може виглядати наступним чином:
 

Практичний GDPR compliance означає “вмонтування” принципу “privacy first” 
в реальні процеси компанії. Як з цим допомагає DPO?

Customer journey map (карта
подорожі користувача) та GDPR.

DPO у комунікації з CMO та CST аналізує
digital experience користувача, що
пов’язаний з обробкою користувацьких
персональних даних (cookie banner / згода
на обробку даних / можливість видалити
дані через автоматизований тул тощо) та
консультує маркетингову команду і
команду розробників щодо покращення
такої взаємодії в контексті приватності і
захисту персональних даних, готуючи
відповідні документи, тексти і рекомендації
кращих практик на ринку

Candidate journey map (карта
подорожі кандидата) та GDPR

DPO у комунікації з HRD аналізує досвід
кандидата, починаючи від формування
тексту вакансії і отримання контактних
даних, і до підписання угоди про
співпрацю. 

Privacy дотики та доведення інформування
кандидата з ЄС, і не тільки, про умови
використання його даних мають бути під
контролем компанії. З цим допоможе DPO.

Працівники компанії та GDPR. 

Поки компанія наймає людей, вона
повинна виконувати вимоги законів про
захист персональних даних своїх
працівників, та піклуватися про їх рівень
підготовки до роботи з персональними
даними клієнтів компанії. 

DPO розробляє політики і процедури
обробки даних працівників і навчає
команду. Для того, щоб команда розуміла
важливість GDPR compliance, та охоче
розививала privacy culture в організації,
втілюючи її в реальні процеси, людей
потрібно навчати. 
DPO організовує відповідні онлайн-
тренінги та тестування. 

B2B клієнти та GDPR

DPO разом з Head of Sales обговорює
сценарії продажів та клоузингу контрактів
в контексті приватності та може
підготувати handbook для sales persons з
відповідями на основні питання клієнтів
щодо приватності, заповнювати GDPR
questionnaires, супроводжувати укладання
угод про обробку даних та спілкуватись з 
 hvhg
 
DPO підготує відповідні угоди про



представниками компаній-клієнтів щодо
питань приватності, розповідаючи їм,
чому та як компанія перебуває в GDPR
compliance і демонструючи відповідну
презентацію чи інші докази комплаєнсу. 

Менеджмент контракторів та GDPR

DPO підготує відповідні угоди про обробку
персональних даних (data processing
agreements) та розробить процедуру їх
підписання з новими контрагентами. DPO
також документує і оцінює політики
обробки даних вендорами програмного
забезпечення і контракторами, що
надають послуги компанії. В цьому
контексті ключовими також будуть
процеси проведення оцінювання як
контрагентів так і їх юрисдикцій на
предмет можливості передачі
персональних даних користувачів під
суверенітет цих країн.

Державні органи та GDPR

DPO комунікує з контролюючими
органами у сфері приватності у випадку
відповідних запитів та пояснює деталі
GDPR compliance компанії в цілому та у
конкретному кейсі, який може цікавити
DPA.

Умови збору даних та контроль за їх
передачею і обробкою
Ролі та відповідальності за GDPR-
процеси в компанії
Умови проведення оцінки ризиків та
необхідність найму Data protection
officer, повноваження останнього
Умови та вимоги щодо безпечної
обробки персональних даних.

Така діяльність базуються на якісних та
пропрацьованих внутрішніх документах,
які визначають, зокрема:

З розробкою цих документів також
допомагає DPO, а для ініціації початку
роботи над privacy program з метою
досягнення GDPR compliance, необхідним
є проведення інвентаризації
персональних даних, які обробляються
компанією. 

Оскільки різні компанії мають різну
механіку роботи з даними та перебувають
на різних стадіях розробки та
впровадження privacy program, скоуп
діяльності DPO також кастомізується і
змінюється в процесі діяльності
організації. 

Вартість DPO as a service:
 Вартість ефективної години DPO - 100 USD

Мінімальний тариф - 50 годин на 1 квартал.
При оплаті за 1 календарний рік, діскаунт - 10%

Співпраця: 
 
 ремоут 

на зв’язку через імейл або месенджері, що використовує Ваша компанія
звітування вищому менеджменту

помісячне планування роботи + резерв часу на термінові задачі 
 

Будуймо privacy program разом!
 
 Пишіть нам на a@legalitgroup.com або ж у телеграм Антону Тарасюку чи Катерині Дубас.

mailto:a@legalitgroup.com
https://t.me/Tarasiuk_Anton
https://t.me/octapricot

