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Cyberbezpieczeństwo
Rödl & Partner udziela profesjonalnego wsparcia 
w obszarze cyberbezpieczeństwa: 

 − Audyty sieci i infrastruktury
Sprawdzenie poziomu zabezpieczeń 
w przedsiębiorstwie i wskazanie obszarów 
wymagających usprawnień. Kompleksowa 
weryfikacja pozwala uniknąć przykrych 
konsekwencji ataku hakerskiego na firmowe 
zasoby.

 − Audyty aplikacji
Określenie poziomu zabezpieczeń badanej 
aplikacji, przedstawienie wyników i wniosków 
w kompleksowym raporcie. 

 − Testy penetracyjne
Przeprowadzenie kontrolowanych ataków 
symulujących działania hakerów. Umożliwia 
to wykrycie podatności na ataki, ich analizę 
oraz identyfikację istniejących luk w stoso-
wanych zabezpieczeniach.

 − Kampanie socjotechniczne
Sprawdzenie odporności pracowników  
na manipulację oraz wdrożenia procedur  
i przepisów obowiązujących w firmie. 

 − Szkolenia i warsztaty
Dostosowane do potrzeb uczestników 
szkolenia i warsztaty pozwalają na zdobycie 
wiedzy z obszarów prawa i technologii.  
Spotkania prowadzone są przez ekspertów 
Rödl & Partner posiadających bogatą wiedzę 
i doświadczenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.
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Blockchain
Technologia blockchain powstała w celu rejestro-
wania transakcji dokonywanych za pomocą krypto-
walut typu bitcoin czy ethereum. Dzisiaj rozwija się 
w wielu innych branżach i jest coraz bardziej doce-
niana przez biznes. Umożliwia miedzy innymi two-
rzenie inteligentnych kontraktów, których wyko-
nanie wymaga spełnienia określonych warunków. 
Eksperci są zgodni, że w najbliższej przyszłości 
blockchain przyniesie wiele innowacji dla biznesu.

Rödl & Partner oferuje szkolenia, warsztaty oraz 
usługi doradcze skierowane do osób zainteresowa-
nych tą innowacyjną technologią. 

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo poznać pod-
stawy i zrozumieć zasady funkcjonowania block-
chain, czy opracowują  produkt oparty na tej tech-
nologii – nasi eksperci służą wiedzą i wsparciem. 

W obszarze technologii blockchain oferujemy: 



RODO
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobo-
wych wprowadziło szereg obowiązków dotyczą-
cych wszystkich przedsiębiorców. 
Rödl & Partner zapewnia kompleksowe wsparcie 
niezależnie od tego, czy wdrożyli Państwo RODO, 
czy są na etapie analizy i przygotowań do wpro-
wadzania niezbędnych zmian. Nasi eksperci łączą 
wiedzę z zakresu prawa i technologii, co umożliwia 
badanie wszystkich kluczowych obszarów, w których 
przetwarzane są dane osobowe. 

Usługi związane z RODO obejmują: 

 − audyty zgodności z RODO,
 − kompleksowe wdrożenie procedur,
 − szkolenia i warsztaty dla pracowników  

i kadry zarządzającej, 
 − certyfikację firm, usług i produktów.

Dowiedz się więcej: www.roedl.pl
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„Zagrożenia cybernetyczne są 
coraz większym wyzwaniem 
dla przedsiębiorców. W Euro-
pie obserwuje się wzrost licz-
by ataków przeprowadzanych 
na firmy, a w konsekwencji 
problemy w ich prawidłowym 
funkcjonowaniu. Utrzymywa- 
nie wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa staje się prio-
rytetem – aby je zapewnić, 
łączymy prawo i technologię.”
 

 Rödl & Partner



Nasi radcy prawni i adwokaci, doradcy podatkowi, 
księgowi, specjaliści w zakresie doradztwa biz-
nesowego oraz biegli rewidenci świadczą usługi  
w 109 biurach Rödl & Partner w 49 krajach. Zatrud-
niamy 5 120 pracowników, którym zaufali klienci na 
całym świecie.
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