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REKOMENDACJA 

----------
Bogus z ów -Gorce, dnia 3 l .Ol .2020 r. 

EDU ODO 
Agencja Rozwoju Dydaktycznego 
Kacper Lepiocha 
ul. Zamiejska 14 
44-270 Rybnik 

Z niekrytą przyjemnością i satysfakcją informuję, że Pan Kacper Lepiocha, prowadzący 

działalność pod nazwą EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego - Kacper Lepiocha, z siedzibą 

w Rybniku, 44-270, ul. Zamiejska 14, od Ol lipca 2019 r. świadczy na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych 

(zwanego w dalszej części JOD) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej rozporządzeniem), na którą to usługę składa się ogół czynności 

i obowiązków wymienionych w art. 39 rozporządzenia, w szczególności zapewnienie przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych, przez opracowanie oraz ciągłą aktualizację dokumentacji, 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji zgodności 
z RODO, reprezentowanie Administratora w kontakcie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 

natychmiastowe działanie w przypadku ewentualnej kontroli, wsparcie w przypadku wystąpienia 

incydentów, udzielanie wsparcia w procesie zapobiegania wystąpienia incydentu, tworzenie opinii 
prawnych, rozwiązywanie Państwa wątpliwości z dziedziny ochrony danych osobowych, 
przygotowywanie wszelkiego rodzaju zgód, umów powierzenia, klauzul info1macyjnych, zapoznawanie 
oraz rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z naruszeniem ich praw, udzielanie bieżących. 
zrozumiałych , fachowych i praktycznych odpowiedzi na nurtujące pytania. , 

Jesteśmy usatysfakcjonowani jakością i poziomem prowadzonych usług i z prawdziwym 

przekonaniem rekomendujemy Pana Kacpra Lepiocha jako solidnego, rzetelnego oraz w pełni 

przygotowanego do świadczenia usług profesjonalistę, który wyróżnia się bogatą wiedzą i doświadczeniem 

w problematyce ochrony danych osobowych, umiejętnością zrozumienia potrzeb oraz kultury 
organizacyjnej naszej spółki , jak również zdolnością do sprawnego planowania i realizacji poszczególnych 
zadań. Z tego powodu możemy polecić jego wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych. 
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