
CompNet Sp. z o.o. 

Powstała w 2002. Jej głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo danych klientów.  
Firma specjalizuje się w Ochronie Danych Osobowych, Bezpieczeństwie Informacji oraz 
Zarządzaniu Oprogramowaniem, w ramach których wykonuje audyty, wdraża polityki 
bezpieczeństwa oraz przeprowadza szkolenia.  
Spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów, przeprowadziła szkolenia dla kilkudziesięciu 
tysięcy uczestników, dzięki którym zdobyła doświadczenie i wiedzę. 
Wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oraz dostosowanie  usług do ich potrzeb sprawiło,    
że CompNet zaufało wiele firm i instytucji z całej Polski. 
Poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji stało się dla firmy kluczowym i ciągłym procesem, 
który sprawił, że osiągnęła wysoką specjalizację w wymienionych dziedzinach i rozpozna-
walność marki na terenie całej Polski. Główną przewagą konkurencyjną spółki jest know-
-how, skuteczna metodyka oraz zgrany zespół, który dba o zadowolenie klientów. 

DOFINANSOWANIE
Z UE NA NASZE USŁUGI

Właśnie teraz jest możliwość i dobry czas na rozwój Twojej firmy w tych obszarach,
ponieważ możesz otrzymać, aż do 80% dofinansowania na nasze usługi.
Zadbaj o rozwój Twojego przedsiębiorstwa i skorzystaj z doradztwa,
a firma CompNet Sp. z o.o. zadba o bezpieczeństwo Twoich danych,
abyś mógł spokojnie realizować swoje cele.



Audyt Bezpieczeństwa Sieci
W obecnej rzeczywistości, cyberbezpieczeństwo stało się 
jednym z najistotniejszych obszarów w działaniu każdej organi-
zacji. Dlatego często strategiczną czynnością jest zidentyfiko-
wanie, a następnie wyeliminowanie podatności na zagrożenia    
w systemach informatycznych. Mogą to być m.in. próby ataków 
wykorzystujących luki w funkcjonujących rozwiązaniach siecio-
wych, jak również braki strukturalne w wykorzystywanym opro-
gramowaniu oraz jego konfiguracji.

Wdrożenia RODO
Kluczowym elementem w naszej codzienności stały się wymagania stawiane w Ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych, w skrócie zwanym RODO. Jako rozwiązanie, opracowa-
liśmy system wdrożenia niezbędnej dokumentacji. Ponadto, prowadząc nasze działania,    

wskazujemy odpowiednie praktyki i rozwiązania, które w łatwy i zrozumiały sposób pomaga-
ją spełniać wymogi prawne w obszarze ochrony danych osobowych.

Audyt Ochrony Danych Osobowych
To obiektywna ocena i sprawdzenie kluczowych obszarów, w których organizacja powinna 
dostosować swoje procedury do wymogów prawa. Dzięki audytowi sprawdzamy, czy została 
wdrożona odpowiednia dokumentacja oraz jak jest ona stosowana w praktyce. Nie tylko 
oceniamy, ale również wskazujemy konkretne rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo 
danych.
Nasz audyt obejmuje przeprowadzenie sprawdzenia zgodności 
przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych, 
służących do przetwarzania danych osobowych, z przepisami    
o ODO, opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Admini-
stratora Danych oraz ocenę wdrożonych zastosowań i wyma-
gań wynikających z przepisów RODO.

Audyt oprogramowania 

Wdrażamy narzędzia i procesy zapewniające pełną kontrolę nad 
oprogramowaniem, dając jednocześnie pewność, że jest ono wyko-

rzystywane w sposób zgodny z prawem i optymalny dla klienta. 
W tym zakresie przeprowadzamy usługi audytowe obejmujące 

inwentaryzację oprogramowania i licencji oraz wdrożenie zasad 
optymalizacji zarządzania oprogramowaniem. Oferujemy również 

tworzenie scenariuszy rozwoju infrastruktury IT   w oparciu o wiedzę 
i technologie obecne na rynku.



Serdecznie zapraszamy do konsultacji
i współpracy:
 
CompNet Sp. z o. o. (dawniej CompNet Sebastian Strzech)
ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin 
tel.: 63 240 65 32, e-mail: biuro@comp-net.pl
www.comp-net.pl

Kim jesteśmy 
Tworzymy zespół wykwalifikowanych specjalistów                
i pasjonatów, zgłębiających tematykę ochrony danych       
i bezpieczeństwa informacji. Wartościami, którymi się 
kierujemy, są pasja, wiedza, zaufanie, odpowiedzialność     
i pokora. Nasz zespół dba o dobrą atmosferę, odpowied-
nie warunki pracy oraz ciągły rozwój, osobisty i zawodo-
wy. Pracujemy na najnowocześniejszych rozwiązaniach 
IT. Każdy pracownik ma realny wpływ na rozwój firmy.

„Potrzeby i oczekiwania
naszych klientów są dla nas
priorytetami, a każde nowe
wyzwanie staje się

dla nas inspiracją do poszukiwania rozwiązań.”

„Dbamy o bezpieczeństwo Twoich
danych, więc spokojnie możesz
realizować swoje cele”


