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Bezpieczeństwo 
Twoje i Twoich danych 

naszą pasją



Misją Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego jest stosowanie

innowacyjnych rozwiązań oraz usług w obszarze bezpieczeństwa

informacji i ciągłości działania zgodnie z obowiązującym stanem

prawnym oraz normami specjalistycznymi. Nadrzędnym celem

strategicznym firmy jest budowa wartości dla klientów poprzez optymalne

wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów

rozwojowych.

“
Radosław Szymaszek
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

NAGRODY

Luksusowa Marka Roku 2018 „Sukces Roku 2018”

“



SYTUACJA
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

nakłada obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez

spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną

wymagań określonych w załączniku ustawy. Dowodem tego

jest sporządzona rzetelnie cyfrowa Deklaracja Dostępności,

przeglądana i aktualizowana co najmniej raz w roku do

31 marca, oraz w każdym przypadku, gdy strona internetowa

lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ

na jej dostępność cyfrową.

Ocena dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie 
z zasadami WCAG 2.1 oraz sporządzenie Deklaracji Dostępności



KOMPLIKACJA
Karze pieniężnej do 10 000 PLN podlega podmiot publiczny,

który w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia

dostępności cyfrowej strony internetowej lub karze

pieniężnej do 5 000 PLN za niezapewnienie deklaracji

dostępności oraz dostępności cyfrowej strony podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej. Tej samej karze - do 5 000 PLN -

podlega również podmiot publiczny, który nie zapewni

dostępności cyfrowej elementów i funkcji strony internetowej,

o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.

Ocena dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie 
z zasadami WCAG 2.1 oraz sporządzenie Deklaracji Dostępności



ROZWIĄZANIE
Proponujemy Państwu rozwiązanie w postaci 

Audytu dostępności cyfrowej strony internetowej, 

niezbędnego do sporządzenia rzetelnej 

Deklaracji Dostępności zgodnie z art. 10 ustawy.

Ocena dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie 
z zasadami WCAG 2.1 oraz sporządzenie Deklaracji Dostępności



Analizę przeznaczenia i celu strony internetowej. 1

2
Analizę polegającej na wskazaniu istotnych 
podstron strony internetowych, lub treści 
w przypadku SPA (Single Page Application.

3 Parsowanie – dokonywanie analizy składniowej 
ciągu znaków w celu ustalenia struktury kodu 
HTML dla istotnych treści na stronie internetowej. 

4
Analizę ekspercką wytycznych dla dostępności 
treści internetowych, stosowanych dla stron 
internetowych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.

Zakres Audytu 

dostępności cyfrowej 

strony internetowej 

obejmuje



Deklaracja dostępności

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania
i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji deklaracji jest umożliwienie zapoznania się 
z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego.

Mając na uwadze istotę dokumentu, proponujemy Państwu opracowanie deklaracji dostępności 
w wersji cyfrowej, zgodną z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron 
internetowych (…) organów sektora publicznego, (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103). Deklaracja 
zostanie opracowana na podstawie wykonanego audytu dostępności cyfrowej strony internetowej oraz 
udostępnionych informacji.



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

● Audyt Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o 
przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności;

● Audyt Bezpieczeństwa Informacji dla firm;
● Audyt Ochrony  Danych Osobowych;
● Audyt Strony BIP

PRZEPROWADZENIE ANALIZY RYZYKA

BEZPIECZNE STANOWISKO 

– SYSTEM OPRACOWANIA 
DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH 
DO KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”

DORADZTWO

● W Zakresie Ochrony Danych Osobowych; 
● W Zakresie Cyberbezpieczeństwa;

WDROŻENIE I ZARZĄDZANIE 
SYSTEMEM PRZECIWDZIAŁANIA 
KORUPCJI I KONFLIKTOWI INTERESÓW



SZKOLENIA

● Szkolenie „Active Shooter” 
- „Postępowanie w sytuacji zagrożenia o charakterze 
terrorystycznym – teoretyczne i praktyczne aspekty 
obrony przed uzbrojonym napastnikiem”;

● Szkolenie z Zakresu Zapobiegania Zagrożeniom 
Korupcyjnym w Administracji Publicznej;

● Szkolenie z Zakresu Podstaw Cyberbezpieczeństwa;

● Szkolenie z Zakresu Krajowego Systemu 
Cyberbezpieczeństwa;

● Szkolenie z Zakresu Ochrony Danych Osobowych;

USŁUGI WDROŻENIA RODO 
I NORMY ISO 27001

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

KASOWANIE DANYCH; 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTRINWIGILACJA - wykrywanie podsłuchów, 

kamer, dyktafonów, lokalizatorów GPS;

USŁUGI MONITORINGU



Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami

ul. Graniczna 11

22-300 Krasnystaw

601 610 551

drb@cbi24.pl

www.cbi24.pl


