
When you have to be right

Ochrona danych leży w centrum uwagi firmy Wolters Kluwer. Jako dostawca oprogramowania 
oraz przetwarzający dane, bierzemy pełną odpowiedzialność za ochronę danych osobowych 
oraz należyte wykonywanie wszystkich zobowiązań wobec naszych klientów.  

Z przyjemnością pragniemy potwierdzić, że oprogramowanie Kleos do zarządzania praktyką 
prawniczą, które przechowuje dane w chmurze, spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych oraz oferuje procesy certyfikowane zgodnie z normą ISO 27001, 
które zapewniają najwyższy poziom zabezpieczenia danych. Nasze niemieckie centra danych 
i serwery są monitorowane przez 24 godziny na dobę, chronione przed nieuprawnionym 
dostępem, atakami z zewnątrz i wypadkami oraz weryfikowane przez niezależne podmioty 
(Norton i McAfee). Nieustannie tworzymy kopie zapasowe, dzięki czemu wszystkie dane 
są zawsze przechowywane w bezpiecznych warunkach oraz nie mogą być uszkodzone ani 
utracone. Staramy się nie tylko z wyprzedzeniem identyfikować potencjalne zagrożenia, aby 
chronić nasze systemy, ale także przekazujemy naszym klientom informacje o możliwych 
ryzykach. Dzięki temu klienci mogą zabezpieczyć się przed złośliwymi atakami oraz 
zaktualizować wykorzystywane systemy i oprogramowanie antywirusowe.

Dodatkowo oferujemy klientom Kleos Connect – portal do udostępniania plików realizujący 
wymogi bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Kleos Connect 
to najlepsza alternatywa dla wysyłania dokumentów jako załączników do wiadomości 
e-mail, które w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych zostało uznane za 
największe zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

Wspieramy naszych klientów w zapewnianiu zgodności z przepisami poprzez wykorzystanie 
innowacyjnych narzędzi i funkcji, jakie oferuje Kleos. 

Czas na RODO – oprogramowanie Kleos 
jest na to gotowe! Zadbaj o zgodność 
z przepisami oraz utwierdź swoich 
klientów w przekonaniu, że ich dane 
osobowe są zawsze bezpieczne!

Kleos 
Zaangażowanie w działania na rzecz twojej kancelarii prawnej, w tym 
zapewnianie zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych (RODO).

RODO



PEŁNA PRZEJRZYSTOŚĆ I KONTROLA NAD DANYMI OSOBOWYMI
Kleos gwarantuje niezbędne narzędzia do spełnienia wymagań klientów i innych osób w 
odniesieniu do danych osobowych. Reaguj szybko na żądania dostępu lub poprawienia 
danych oraz w łatwy sposób twórz raporty z archiwizacji.

ZGODNOŚĆ Z NAJWYŻSZYMI WYMOGAMI BEZPIECZEŃSTWA 
Dane i dokumenty poufne są przechowywane i przetwarzane w zabezpieczonej, prywatnej 
chmurze, całkowicie odizolowanej i chronionej przed nieuprawnionym dostępem lub 
katastrofą. Procesy zarządzania bezpieczeństwem danych Kleos są certyfikowane zgodnie z 
normą ISO 27001.

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA DZIĘKI KLEOS CONNECT
Dziel się danymi osobowymi i plikami z klientami i osobami trzecimi w bezpiecznym 
środowisku, rezygnując z niezabezpieczonych wiadomości e-mail i zapewniając wymianę 
danych w jednym miejscu.

PEŁNA KONTROLA NAD ROLAMI UŻYTKOWNIKÓW I UPRAWNIENIAMI 
DOSTĘPU
Przyznawaj dostęp do spraw i dokumentów zgodnie z tym, jak zorganizowana jest twoja 
kancelaria prawna. Zarządzaj prawami do odczytu/zapisywania, a także śledź to, kto miał 
dostęp do konkretnych materiałów. 

PEŁNA KONTROLA NAD OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYMI Z RODO
Dzięki systemowi Kleos możesz przechowywać i śledzić całą dokumentację związaną z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, jak również korespondencję z klientami. 
Dzięki funkcji kalendarza i zautomatyzowanym zadaniom, możesz ustawiać procesy, które będą 
gwarantować, że wypełniasz swoje obowiązki dotyczące komunikacji i raportowania. 

WZORY ZGODNE Z WYMOGAMI RODO ORAZ RAPORTY SPECJALNE
Oszczędzaj cenny czas, tworząc wzory pism do klientów, umów o świadczenie usług, 
polityki prywatności, rejestrów przetwarzania danych i innych dokumentów w zgodzie 
z RODO. Raporty mogą stanowić wsparcie podczas działań kontrolnych nad klientami i 
prowadzonymi sprawami. 

SPECJALNE WSPARCIE PODCZAS REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ 
NAŁOŻONYCH PRZEZ RODO
Kleos to rozwiązanie oferujące zaawansowane funkcje, które możesz skonfigurować zgodnie 
z potrzebami i stosować na różnych urządzeniach w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj się z nami.

Jeśli szukasz rozwiązania zgodnego z RODO do zarządzania sprawami i praktyką prawniczą – poznaj Kleosa! 
Pobierz i przetestuj wersję próbną na stronie www.kleos.pl

Wyposażenie kancelarii prawnej
w oprogramowanie zgodne z RODO

http://www.kleos.wolterskluwer.com/pl/
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