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REKOM ENDACJA

Niniejszym listem pragniemy zarekomendować Agencję Rozwoju Dydaktycznego
EDU ODO- Kacper Lepiocha jako bardzo profesjonalną firmę, która już drugi rok pełni
obowiązki Inspektora Ochrony Danych w naszym zakładzie.
Agencja Rozwoju Dydaktycznego EDUODO świadczy usługi na wysokim poziomie
merytorycznym, posiada zespół kompetentnych pracowników, dyspozycyjnych o rzetelnej
wiedzy fachowej w temacie ochrony danych osobowych.
W dotychczasowej współpracy zawsze mogliśmy liczyć na rzetelną i szybką pomoc
pracowników EDUODO. Stały kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
sprawia, że na każdą pojawiającą się wątpliwość czy zadane pytanie otrzymujemy
natychmiastowe rozwiązanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Agencja Rozwoju Dydaktycznego EDU ODO - Kacper Lepiocha jest firmą,
wszystkim poszukującym Inspektora Ochrony Danych.

Qvre~tor s: i f" I

Zakł

Ju

1 \..

1

/l .

.L.

f' "
Vl•
•H\r

którą

polecamy

c

k f>11d11

- ---- - -------- -- ----- --------- --- --- -- -- ------- --- ---- --- -- -- ------- ----- --------- -- - --- - -- --

,

I
\

-'

•

'

'

'

,

I

-,

'
I

SAMODZIELNY • PtJ nI .l('ZNY
7.AKl.,AD • LECZNlf"lWA
AMRI JLATOHY.INEGO

11I. lfow· ls k:i ::!~
,t 7- 1I I I HI Jl)NIK

1,, 1,

NIP: m::J:J-17-47-840
R~:< iON : 27674~66 7

:I::! 410-IH-77
1I IO-f.7-77

rn.x '.l::!

<' -n1H li : ~p1.l11_rudn1kf,, ,,L .pl

- ----- - ------------- --- --- --- ---- ----- -- --- - --- --- ----------------- - - - ---- ---

SPZLA
RUDNIK
Rudnik 03.01.2020 r

REKOMENDACJA

Niniejszym listem pragniemy zarekomendować Agencję Rozwoju Dydaktycznego
EDU ODO- Kacper Lepiocha jako bardzo profesjonalną firmę, która już drugi rok pełni
obowiązki Inspektora Ochrony Danych w naszym zakładzie.
Agencja Rozwoju Dydaktycznego EDUODO świadczy usługi na wysokim poziomie
merytorycznym, posiada zespół kompetentnych pracowników, dyspozycyjnych o rzetelnej
wiedzy fachowej w temacie ochrony danych osobowych.
W dotychczasowej współpracy zawsze mogliśmy liczyć na rzetelną i szybką pomoc
pracowników EDUODO. Stały kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
sprawia, że na każdą pojawiającą się wątpliwość czy zadane pytanie otrzymujemy
natychmiastowe rozwiązanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Agencja Rozwoju Dydaktycznego EDU ODO - Kacper Lepiocha jest firmą,
wszystkim poszukującym Inspektora Ochrony Danych.

ldJLJfit cJ\t, ,1,

Dvrekto,

zJ~

I/

,b

I

/cJ...

·

arek Duda

którą

r

polecamy

