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Kultura ochrony danych jako przyszły model biznesowy dla MŚP 

 

W maju 2021 roku miną trzy lata od wejścia w życie nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

W tym okresie firmy i ich pracownicy, przedsiębiorcy, menedżerowie i konsultanci, doświadczają, jak te nowe ramy 

prowadzenia działalności wpływają nie tylko na tradycyjne praktyki postępowania z danymi osobowymi, ale na całą 

kulturę organizacyjną. 

 

Partnerzy projektu mindtheDATA, finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus +, z uwagą śledzili trendy 

w świecie biznesu, przygotowując się do stworzenia głównego rezultatu projektu, jakim jest bezpłatne szkolenie 

internetowe dla konsultantów biznesowych. Dzięki temu szkoleniu konsultanci będą mogli jeszcze lepiej wspierać 

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby ułatwić im zmianę kultury organizacyjnej na skoncentrowaną na ochronie 

danych osobowych. Taka kultura staje się obecnie normą. 

 

Zaraz po rozpoczęciu projektu pod koniec 2019 roku znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji społeczno-

gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Udało nam się jednak kontynuować nasze działania, które 

doprowadziły do opracowania materiałów szkoleniowych dla konsultantów biznesowych, czerpiących z wyników 

naszych badań w Bułgarii, Grecji, Polsce i Hiszpanii. Materiały te są odpowiedzią na potrzeby 120 MŚP i konsultantów 

biznesowych, poznane za pomocą ankiet i wywiadów online, dotyczących potrzebnego wsparcia w zakresie zgodności 

z RODO i stosowania go w codziennej pracy. Najpilniejsze potrzeby zidentyfikowane zarówno przez MŚ, jak 

i konsultantów biznesowych są następujące: 

 

• Zrozumienie szczegółowych wymagań RODO i ochrony danych osobowych 

• Uświadomienie i szkolenia personelu 

• Promowanie RODO jako priorytetu biznesowego MŚP 

• Ustanowienie kultury ochrony danych wykraczającej poza aspekt zgodności lub kary 

• Zrozumienie korzyści płynących z ustanowienia korporacyjnej kultury ochrony danych. 

 

Aktualnie finalizujemy szkolenie modułowe dla konsultantów biznesowych, odpowiadające tym i innym 

zidentyfikowanym potrzebom. Naszym następnym krokiem jest przekształcenie tego materiału w internetowe 

narzędzie szkoleniowe dla konsultantów biznesowych, które może być używane przez nich podczas współpracy z MŚP 

w kwestiach związanych z RODO. Już za kilka miesięcy pełne szkolenie online będzie dostępne w 5 językach 

(angielskim, bułgarskim, greckim, polskim i hiszpańskim). Będziemy je testować podczas warsztatów pilotażowych 

w kraju każdego z Partnerów, a następnie dodawać, zmieniać, optymalizować nasz materiał, biorąc pod uwagę 

otrzymane informacje zwrotne. 

 

Pełny raport z badań możnapobrać i przeczytać (w języku angielskim) tutaj 

Więcej informacji o projekcie MindtheDATA stronie projektu 

Śledź nas na Facebooku 

Skontaktuj się z nami tutaj 

Projekt mindtheDATA koordynowany jest przez Izba Przemysłowo-Handlowa w Jambole w Bułgarii i wdrażany wspólnie 

z Militos Consulting SA (Grecja), Centrum Wspierania Biznesu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Ruse (Bułgaria), EQA 

HELLAS S.A. (Grecja), Innovation Training Centre (Hiszpania) i PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Polska) i RNDO (Cypr). 

https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/?lang=pl
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/

