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Poradnik  
„Jak wybrać odpowiedni pakiet?” 

 
Zastanawiasz się, który z oferowanych przez nas pakietów jest najbardziej odpowiedni dla 
Twojej organizacji?  
 
W tym Poradniku znajdziesz wskazówki! 
 
W poniższej tabeli przygotowaliśmy przykładowe cechy poszczególnych rodzajów działalności, 
którymi kierowaliśmy się przy komponowaniu zawartości pakietów. Mamy nadzieję, że dzięki 
poniższym informacjom będzie Ci łatwiej zadecydować, czy dany pakiet jest wystarczający dla 
Twoich potrzeb.  
 
Pamiętaj jednak, że poniższe wskazówki to tylko sugestie. Jeżeli na przykład nie stosujesz 
monitoringu wizyjnego lub nie zlecasz niektórych czynności podwykonawcom np. firmom 
informatycznym, biurom rachunkowym nie oznacza to, że dany pakiet nie jest dla Ciebie,  
a zawarte w nim dokumenty i wytyczne nie zabezpieczą Twojej organizacji pod kątem 
najważniejszych wymagań RODO. Po prostu nie skorzystasz ze wszystkich dokumentów lub jeśli 
zajdzie taka potrzeba (np. uruchomisz stronę internetową Twojej organizacji) to wdrożysz je 
później.  
 

Nazwa pakietu RODO Przykładowe parametry Twojej organizacji 
odpowiadające danemu pakietowi 

1. Software house ▪ do realizacji projektów angażujesz przede 
wszystkim zleceniobiorców (w tym 
kontraktowców), 

▪ posiadasz stronę internetową, 
▪ preferujesz zdalny tryb pracy, 
▪ projektujesz rozwiązania informatyczne,  

w których przetwarzane są dane osobowe, 
▪ posiadasz dostęp do danych osobowych, które 

są przetwarzane w zaprojektowanych przez 
Twoją firmę rozwiązaniach IT, 

▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. biuro 
księgowe, 

▪ komunikujesz się z klientami i kontrahentami 
m.in. drogą elektroniczną (np. e-mailem). 

 

2. Agencja SEO ▪ dbasz m.in. o skuteczną i kompleksową 
optymalizację stron internetowych swoich 
klientów, 

▪ w zależności od formy współpracy z klientem 
masz dostęp do szerokiej bazy danych 
zawierających również dane osobowe 
użytkowników witryn internetowych, 

▪ angażujesz zleceniobiorców (w tym 
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Nazwa pakietu RODO Przykładowe parametry Twojej organizacji 
odpowiadające danemu pakietowi 

kontraktowców) do wykonania usług na rzecz 
Twojej firmy, 

▪ zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, 
▪ posiadasz stronę internetową, 
▪ świadczysz pracę w siedzibie swojej firmy lub 

zdalnie, 
▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. biuro 

księgowe, 
▪ komunikujesz się z kontrahentami m.in. drogą 

elektroniczną (np. e-mailem). 
 

3. Agencja reklamowa ▪ Twoja działalność opiera się przede wszystkim 
na przetwarzaniu danych osobowych 
powierzonych przez klientów lub na rzecz 
klientów, 

▪ zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, 
▪ angażujesz zleceniobiorców do wykonania 

usług na rzecz Twojej firmy, 
▪ posiadasz stronę internetową, 
▪ wysyłasz newslettery i prowadzisz kampanie 

reklamowe drogą elektroniczną i pozyskujesz 
dane, 

▪ prowadzisz kampanie reklamowe na rzecz 
swoich klientów, 

▪ świadczysz pracę w siedzibie swojej firmy lub 
zdalnie, 

▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. 
księgowych, 

▪ korzystasz z zewnętrznej firmy informatycznej, 
▪ prowadzisz kampanie reklamowe w imieniu/na 

rzecz klientów, w których wykorzystujesz 
wizerunek uczestników kampanii, 

▪ organizujesz konkursy, 
▪ komunikujesz się klientami i kontrahentami 

m.in. drogą elektroniczną (np. e-mailem). 
 

4. Agencja marketingowa ▪ zbierasz dane w imieniu klientów,  
▪ utrzymujesz bazy danych zebranych przez 

klientów, 
▪ przetwarzasz dane na dużą skalę, 
▪ świadczysz usługi takie jak mailing, rejestracja 

uczestników szkoleń, konferencji, zbieranie 
zgód w imieniu klientów czy danych 
uczestników konkursów 
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Nazwa pakietu RODO Przykładowe parametry Twojej organizacji 
odpowiadające danemu pakietowi 

▪ prowadzisz portal internetowy, 
▪ prowadzisz działania marketingowe  

w imieniu/na rzecz klientów, w których 
wykorzystujesz wizerunek osób, 

▪ świadczysz pracę w siedzibie swojej firmy lub 
zdalnie, 

▪ wysyłasz newslettery, prowadzisz akcje e-
marketingowe na rzecz/w imieniu klientów, 

▪ zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, 
▪ angażujesz zleceniobiorców do wykonania 

usług na rzecz Twojej firmy, 
▪ komunikujesz się z klientami i kontrahentami 

drogą elektroniczną (np. e-mailem). 
 

5. Jednoosobowa działalność 
gospodarcza 

▪ prowadzisz własną działalność;  
▪ świadczysz usługi na rzecz innych,  
▪ nie posiadasz biura oraz rozbudowanej 

infrastruktury,  
▪ nie zatrudniasz pracowników na umowę  

o pracę, 
▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. 

księgowych, IT, 
▪ posiadasz stronę internetową, ale nie wysyłasz 

newsletterów i nie prowadzisz akcji  
e-marketingowych, 

▪ komunikujesz się z klientami i kontrahentami 
m.in drogą elektroniczną (np. e-mailem). 

6. HoReCa ▪ posiadasz własną restaurację, kawiarnię, firmę 
cateringową lub hotel, 

▪ zatrudniasz personel na różnych warunkach 
współpracy (umowa o pracę, B2B), 

▪ korzystasz z zewnętrznych podwykonawców, 
np. usługi księgowe, kadrowo- płacowe i inne, 

▪ posiadasz stronę internetową, wysyłasz 
newslettery, prowadzisz akcje marketingowe 
drogą elektroniczną i pozyskujesz zgody 
marketingowe, 

▪ organizujesz konferencje i inne wydarzenia na 
zlecenie swoich klientów, 

▪ komunikujesz się z klientami drogą 
elektroniczną (np. e-mailem), 

▪ posiadasz monitoring wizyjny na terenie 
obiektu. 
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Nazwa pakietu RODO Przykładowe parametry Twojej organizacji 
odpowiadające danemu pakietowi 

7. Firma handlowa ▪ zatrudniasz pracowników, 
▪ posiadasz zleceniobiorców, którzy wykonują 

zlecenia na rzecz Twojej firmy, 
▪ posiadasz sklep stacjonarny, 
▪ stosujesz monitoring wizyjny, 
▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. 

księgowych, kadrowo – płacowych, 
▪ współpracujesz z zewnętrzną firmą zajmującą 

się obsługą IT, 
▪ posiadasz stronę internetową, 
▪ prowadzisz sklep internetowy, 
▪ rozważasz organizowanie konkursów, 
▪ wysyłasz newsletter, prowadzisz akcje  

e-marketingowe. przetwarzasz dane na dużą 
skalę.  

  

8. Firma produkcyjna ▪ zatrudniasz pracowników (nawet powyżej 250 
osób) i chcesz dobrze chronić ich prywatność, 

▪ posiadasz zleceniobiorców, którzy wykonują 
zlecenia na rzecz Twojej firmy, 

▪ posiadasz wydzieloną strefę produkcyjną do 
której wstęp jest ograniczony (nadzorujesz ruch 
osobowy w strefie produkcyjnej), 

▪ prowadzisz księgę osób wizytujących 
▪ miejsca pracy są objęte monitoringiem 

wizyjnym, 
▪ posiadasz stronę internetową, ale nie wysyłasz 

newsletterów i nie prowadzisz akcji  
e-marketingowych, 

▪ komunikujesz się z klientami i kontrahentami 
drogą elektroniczną (np. e-mailem), 

▪ przetwarzasz dane pracowników, klientów czy 
kontrahentów (dostawców). 
 
 
 

9. Firma produkcyjno-handlowa ▪ zatrudniasz pracowników (nawet powyżej 250 
osób) i chcesz dobrze chronić ich prywatność, 

▪ przetwarzasz dane pracowników, klientów czy 
kontrahentów (dostawców), 

▪ posiadasz zleceniobiorców, którzy wykonują 
zlecenia na rzecz Twojej firmy, 

▪ dajesz pracownikom możliwość pracy zdalnej, 
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Nazwa pakietu RODO Przykładowe parametry Twojej organizacji 
odpowiadające danemu pakietowi 

▪ posiadasz ogólnodostępną salę sprzedaży lub 
obsługi klienta, 

▪ posiadasz wydzieloną strefę produkcyjną do 
której wstęp jest ograniczony (nadzorujesz ruch 
osobowy w strefie produkcyjnej), 

▪ prowadzisz księgę osób wizytujących 
▪ miejsca pracy są objęte monitoringiem 

wizyjnym, 
▪ posiadasz stronę internetową, 
▪ prowadzisz sklep internetowy. 
▪ komunikujesz się z kontrahentami drogą 

elektroniczną (np. e-mailem), 
▪ organizujesz konkursy. 

10. Firma usługowa ▪ świadczysz usługi w siedzibie swojej firmy lub 
zdalnie u klientów, 

▪ zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, 
▪ angażujesz zleceniobiorców do wykonania 

usług na rzecz Twojej firmy, 
▪ dajesz pracownikom możliwość pracy zdalnej, 
▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. 

księgowych, kadrowo – płacowych, firmy 
informatycznej, 

▪ projektujesz dla klientów rozwiązania/usługi,  
w których przetwarzane są dane osobowe, 

▪ posiadasz stronę internetową, 
▪ wysyłasz newsletter, prowadzisz akcje  

e-marketingowe, 
▪ realizujesz konkursy, 
▪ komunikujesz się klientami i kontrahentami 

m.in. drogą elektroniczną (np. e-mailem), 
▪ stosujesz monitoring wizyjny. 

 

11. Firma eventowa ▪ organizujesz wydarzenia, eventy na zlecenia 
Twoich klientów, 

▪ zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, 
▪ dajesz pracownikom możliwość pracy zdalnej, 
▪ angażujesz zleceniobiorców do wykonania 

usług na rzecz Twojej firmy, 
▪ prowadzisz stronę internetową, 
▪ wysyłasz newslettery i prowadzisz działania 

marketingowe drogą elektroniczną, 
▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. 

księgowych, firmy informatycznej, 
▪ prowadzisz kampanie reklamowe eventów,  
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Nazwa pakietu RODO Przykładowe parametry Twojej organizacji 
odpowiadające danemu pakietowi 

w których wykorzystujesz wizerunek 
uczestników, 

▪ dokumentujesz eventy na nagraniach video, 
zdjęciach, 

▪ zamieszczasz foto relacje z eventów na swojej 
firmowej stronie internetowej, 

▪ organizujesz konkursy,  
▪ komunikujesz się z klientami i kontrahentami 

m.in. drogą elektroniczną (np. e-mailem).  
 

12. Fotograf-kamerzysta ▪ zamieszczasz zdjęcia Twoich klientów lub filmy  
z imprez/wydarzeń, które rejestrujesz na swojej 
firmowej stronie internetowej, 

▪ wykonujesz pracę u siebie w studio lub  
u Klienta w jego siedzibie, 

▪ korzystasz z zewnętrznych usług np. 
księgowych, IT, 

▪ prowadzisz stronę internetową i konta  
w mediach społecznościowych, 

▪ wysyłasz newslettery i prowadzisz działania 
marketingowe drogą elektroniczną, 

▪ komunikujesz się z klientami i kontrahentami 
drogą elektroniczną (np. e-mailem). 

13. Sklep internetowy • prowadzisz sklep internetowy, posiadasz portal 
lub świadczysz innego rodzaju usługi  
w Internecie, 

• wysyłasz newslettery i prowadzisz działania 
marketingowe drogą elektroniczną, 

• korzystasz z usług pośredników płatności i firm 
kurierskich. 

 
Wciąż masz wątpliwości?  
 
Skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: kontakt@wzorybylexdigital.pl a pomożemy Ci 
zdecydować, który pakiet jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie. 
 
 
Oferujemy pomoc, również wówczas, kiedy charakter Twojej działalności nie wpisuje się,  
w żaden z przygotowanych przez nas pakietów - skontaktuj się z nami a pomożemy  
Ci dostosować dokumentację do Twoich indywidualnych potrzeb. 
 
Zapraszamy również na stronę: lexdigital.pl 
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