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„RODO – rewolucja w
ochronie danych osobowych
a organizacja naszych
uniwersytetów dziecięcych”
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wprowadzenie

Dlaczego właściwa ochrona danych osobowych jest istotna?

 Przestrzeganie przepisów prawa

 Odpowiedzialność za dobra osobiste innych osób

 Budowanie zaufania do przedsiębiorstwa / instytucji

 Zwiększająca się świadomość prawna w zakresie ochrony danych
osobowych

 Porównanie na tle innych rozwiązań i ich następstw
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - RODO
 Dążenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE – dlaczego nie

wydano kolejnej dyrektywy?
 Niektórzy specjaliści mówią o rewolucji w ochronie danych osobowych, inni

o ewolucji dotychczas znanych nam przepisów, ale jedno jest pewne –
czeka nas wiele zmian i nowości.

 Głównym celem rozporządzenia jest wzmocnienie prawa do prywatności i
stworzenie systemu, który pozwoliłby na faktyczne zapewnienie ochrony
danych osobowych. Technologia powinna w dalszym ciągu ułatwiać
swobodny przepływ danych pomiędzy państwami członkowskimi Unii
Europejskiej oraz przekazywanie ich do organizacji międzynarodowych i
państw trzecich, jednak konieczne jest równoczesne zadbanie o najwyższy
poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 Jak poprawnie „czytać” RODO?

PROJEKT NOWEJ USTAWY O
OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH ZAWIERA 169
ARTYKUŁÓW.

USTAWA WPROWADZAJĄCA
PRZEWIDUJE ZMIANĘ 204 USTAW
SEKTOROWYCH (+ DOŁĄCZONY
WKŁAD MSWiA) I LICZY 845
STRON.



3

 Ustawa o ochronie danych osobowych – projekt z dnia 9 maja 2018 r.
 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania

rozporządzenia 2016/679 1) – projekt z dnia 28.03.2018 roku.

Podstawowe pojęcia i informacje – kto ma
obowiązek stosować RODO?
 Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych

osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę
organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii,
niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii.

 Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do
przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych
stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru
danych.

 Ponadto rozporządzenie znajdzie zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych osób, których dane dotyczą, przebywających w Unii, przez
administratora lub podmiot przetwarzający nie mających jednostek
organizacyjnych w Unii, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z:
 oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą, w Unii –

niezależnie od tego, czy wymaga się od tych osób zapłaty; lub

 monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w Unii.
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 Rozporządzenie będzie obowiązywać podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w związku z działalnością, takie jak przedsiębiorstwa prywatne i
organy publiczne. Decydujące znaczenie ma nie tylko siedziba
administratora lub podmiotu przetwarzającego, ale także miejsce
oferowania towarów lub usług czy miejsce monitorowania zachowania
osób, których dane dotyczą.

 Nie będzie miało ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
 w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii,

 przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w
zakres tytułu V rozdział 2 TUE („Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”)

 przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym
charakterze;

 przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa
publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Obowiązki Administratora Danych:
• Analiza zbiorów i zakresu przetwarzanych danych osobowych (czy spełniona

jest zasada minimalizacji danych, czy wszystkie dane przetwarzamy posiadając
właściwą podstawę prawną).

• Dostosowanie systemów przetwarzania danych do zasad konstytuowanych
przez Rozporządzenie – art. 5 i 25 RODO.

• Spełnianie obowiązku informacyjnego - art. 13 i 14 RODO.
• Wdrożenie procedur oraz dostosowanie oprogramowania, aplikacji oraz

narzędzi, przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe, w celu
umożliwienia realizacji praw osób, których dane dotyczą – art. 12 oraz 15 – 22
RODO.

• Zawarcie lub aktualizacja umów powierzenia danych - art. 28 RODO
(ewentualnie zawarcie uzgodnienia na podstawie art. 26 RODO).

• Przeprowadzenie analizy ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający temu ryzyku - art. 24 i 32 RODO.
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Obowiązki Administratora Danych:
• W uzasadnionych przypadkach, sporządzenie oceny skutków dla ochrony

danych - artykuł 35 RODO.
• Aktualizacja/ opracowanie wewnętrznej dokumentacji (polityk ochrony

danych) – art. 24 ust. 2 RODO.
• Zapewnienie, by przetwarzanie danych następowało wyłączenie na polecenie

administratora przez osoby upoważnione – art. 29 RODO.
• Sporządzenie rejestru czynności przetwarzania / rejestru kategorii czynności

przetwarzania – art. 30 RODO.
• Opracowanie procedur na wypadek incydentów i naruszeń ochrony danych

osobowych oraz zaprowadzenie rejestru naruszeń – art. 33 i 34 RODO.
• Wyznaczenie inspektora ochrony danych – art. 37-39 RODO.

Definicje

 „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej;

 „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;
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 „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania
są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w
prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony
administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w
imieniu administratora;

 „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w
formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych;

 „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub
nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne
informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy
próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;

 „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego
przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub
behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną
identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;

 „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub
psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej –
ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

 „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub
prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe
(„zwykłe”)? – art. 6
 Kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;

 Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;

 Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;

 Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem.

.

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl
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 Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w
stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych.

 Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które
dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób
pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby,
której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie tych zasad i RODO nie jest wiążąca.

 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą,
jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie
łatwe jak jej wyrażenie.

 Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia
się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione
wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych
nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.

Warunki wyrażenia zgody – art. 7

Czy formularz jest
poprawny?

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl8
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 Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną

 Ustawa prawo telekomunikacyjne

Pozyskiwanie zgody na
cele marketingowe –
omówienie polskich przepisów
sektorowych

 W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych
bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych
osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16
lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach,
gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej
zgody.

 Państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoim prawie niższą granicę
wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat.

 W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię,
podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca
władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją
zaaprobowała.

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku
usług społeczeństwa informacyjnego – art. 8
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Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe
(„wrażliwe”)? – art. 9
Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Wyjątek stanowi sytuacja jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w
jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu,

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej,

 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,

 przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach
politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie
dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe
kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez
zgody osób, których dane dotyczą,

Wyjątek stanowi sytuacja jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków (ciąg dalszy):
 przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez

osobę, której dane dotyczą;
 przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach

sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane
dotyczą;

 przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do
oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej
lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego;

 przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
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Wyjątek stanowi sytuacja jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków
(ciąg dalszy):

 przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i
przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i
interesów osoby, której dane dotyczą.

Zasady przetwarzania danych osobowych - art. 5

 ZASADA LEGALNOŚCI
Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w
sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem,
rzetelność i przejrzystość”).
 ZASADA CELOWOŚCI
Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym,
do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi
celami („ograniczenie celu”).
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 ZASADA ADEKWATNOŚCI
Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
 ZASADA POPRAWNOŚCI MERYTORYCZNEJ
Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy
podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w
świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane
(„prawidłowość”).
 ZASADA OGRANICZONEGO CZASU
Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez
okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony
praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”).

 ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI
Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
(„integralność i poufność”).
 ZASADA ROZLICZALNOŚCI
Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie ww. zasad i musi być w stanie
wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).
Dane osobowe muszą być przetwarzane w taki sposób aby działania podmiotu mogły
być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
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Zasada „privacy by design” oznacza dla administratora danych obowiązek uwzględniania
zagadnień ochrony danych osobowych, prywatności osób, których dane dotyczą, już na
etapie projektowania i opracowywania sposobów przetwarzania danych, a ponadto także na
każdym kolejnym etapie przetwarzania. Ta zasada w praktyce wiąże się dla wytwórców
nowych produktów, usług i aplikacji, z koniecznością zadbania przez nich w fazie
projektowania o to, by realizacja prawa do ochrony danych osobowych odbiorców tych
produktów, usług i aplikacji, była możliwa.
 W motywie 78 preambuły RODO wymienione zostały środki służące realizacji zasady

„privacy by design”. Środki te mogą polegać m.in. na:
 minimalizacji przetwarzania danych osobowych,
 jak najszybszej pseudonimizacji danych osobowych,
 przejrzystości co do funkcji i przetwarzania danych osobowych,
 umożliwieniu osobie, której dane dotyczą, monitorowania przetwarzania danych,
 umożliwieniu administratorowi tworzenia i doskonalenia zabezpieczeń.

 Do administratora danych osobowych należy zapewnienie, by stosowane rozwiązania były
zgodne z przepisami rozporządzenia i chroniły prawa osób, których przetwarzane dane
dotyczą.

Zasada „Privacy by design”
(obowiązek uwzględniania ochrony danych już w
fazie projektowania) – art. 25 ust. 1

 W myśl art. 25 ust. 2 RODO, zasada domyślnej ochrony danych polega na tym, że
administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla
osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się
do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich
przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by
domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby
nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

 Zasada ta oznacza, że ustawienia prywatności stosowane przez administratora
danych mają mieć na celu maksymalną ochronę użytkownika.

 Wprowadzenie zasady domyślnej ochrony danych jest równoznaczne z
koniecznością podjęcia przez użytkownika dodatkowych kroków w przypadku,
gdyby chciał swoją prywatność w jakikolwiek sposób ograniczyć, np. poprzez
udostępnianie swoich danych większej liczbie osób fizycznych. Zatem zmiana
domyślnie stosowanej maksymalnej ochrony prywatności będzie następować
jedynie na wyraźne żądanie użytkownika danego systemu czy oprogramowania.

Zasada „Privacy by default” (obowiązek
wdrożenia domyślnych ustawień prywatności)
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Prawa jednostki w RODO

 Artykuł 15 - Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to
miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych
informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO (m, in, cele, kategorie, odbiorcy,
retencja, uprawnienia, źródło).

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba,
której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą,
zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji
udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

 Artykuł 16 - Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.

 Artykuł 17 - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
(…)
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
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 Artykuł 18 - Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania w następujących przypadkach:

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 Artykuł 19 - Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18
RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to
niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator
informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane
dotyczą, tego zażąda.

 Artykuł 20 - Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze
strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
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 Artykuł 21- Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1
lit. e) lub f) (uzasadniony interes administratora, przetwarzanie w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania
do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach
marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich
celów.

 Artykuł 22 - Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między
osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

 jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator i które
przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

 opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
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Obowiązek informacyjny – art. 13 i 14
 Rozszerzony katalog informacji, które administratorzy danych muszą zakomunikować.

Przykład: Administratorem danych osobowych jest ABS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(00-001) przy ul. Przykładowej 11. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

(Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim).

Do 24 maja 2018 r. (poglądowo):
W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator
Danych Osobowych jest zobowiązany poinformować tę osobę o:
• adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
• celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub

przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
• prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie

prawnej.

W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych
Osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

 [Należy podać cele przetwarzania danych.] Dane osobowe przetwarzane są w
celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i
podatkowych.

 [Natomiast gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– powyżej należy wymienić „prawnie uzasadnione interesy”, realizowane przez
ADO lub stronę trzecią.] Dane osobowe przetwarzane są w celach
marketingowych.

 [Gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.] Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania
danych.

 [Należy podać dane kontaktowe ADO.] Administratorem danych jest ABC Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu (00-000) przy ul. Przykładowej 33/41.  Aby
skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail:
kontakt@szkolenierodo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 61 61 024 61.

1/4 - nowe obowiązki informacyjne - art. 13

mailto:kontakt@szkolenierodo.pl
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W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych
Osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje (ciąg dalszy):

 [Dodatkowo, gdy powołano IOD, należy podać jego dane kontaktowe.] Inspektorem
Ochrony Danych jest Andrzej Andrzejewski. Aby skontaktować się z nim, wyślij
wiadomość pod e-mail: iod@szkolenierodo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 61 61 024
61.

 [Gdy istnieją dalsi odbiorcy danych, należy ich wymienić – z nazw albo wskazując
kategorie.] Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy
kurierskie, hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa.

 [Należy podać okres przechowywania danych, ew. kryteria jego ustalenia.] Dane
będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie
przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat
(informacje rozliczeniowe).

 [Należy poinformować o przysługujących uprawnieniach.] Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2/4 - nowe obowiązki informacyjne - art. 13

W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą
Administrator Danych Osobowych podaje jej wszystkie następujące
informacje (ciąg dalszy):
 [Należy poinformować o podstawie prawnej przetwarzania danych

osobowych, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym
lub warunkiem zawarcia umowy. Należy także poinformować, czy istnieje
obowiązek podania tych danych, a także jakie są konsekwencje
niepodania danych.] Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1
lit. b) i c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

 [Gdy mają Państwo zamiar przekazać dane poza EOG, należy
poinformować o - tym fakcie oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia
przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.] Dane
osobowe zostaną przekazane do (NAZWA_KRAJU), posiadającego
odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z oceną Komisji Europejskiej.

3/4 - nowe obowiązki informacyjne - art. 13

mailto:iod@szkolenierodo.pl
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W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych
Osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje (ciąg dalszy):

 [Gdy dane służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania, należy poinformować o zasadach podejmowania tych decyzji
oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania,
dla osoby, której dane dotyczą.] Wprowadzone dane o lokalizacji mogą służyć
do zautomatyzowanego podjęcia decyzji o możliwości świadczenia usługi
naprawy przez wykonawcę. W przypadku, gdy zamawiający znajduje się w
odległości większej niż 50 km od punktu serwisowego, wykonanie naprawy nie
jest możliwe.

 [Gdy mają Państwo zamiar przekazać dane poza EOG i jednocześnie
przekazanie to spełnia kryteria określone w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1
akapit drugi RODO, należy poinformować o odpowiednich lub właściwych
zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu
ich udostępnienia - konieczność indywidualnego sformułowania.]

4/4 - nowe obowiązki informacyjne - art. 13

 Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w
celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

 Administratorem danych jest ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (00-000) przy ul.
Przykładowej 33/41.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail:
kontakt@szkolenierodo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 61 61 024 61. Odbiorcami
danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie,
hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa.

 Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu,
maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji
zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

 Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy.
Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Przykład spełnienia obowiązku
informacyjnego - art. 13

mailto:kontakt@szkolenierodo.pl
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Nowe obowiązki informacyjne - art. 14
W przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą obowiązek
informacyjny należy dodatkowo poszerzyć o:
 źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy

pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
 kategorie odnośnych danych osobowych.

Chwila powstania obowiązku informacyjnego:
 art. 13 RODO – przekazanie informacji przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania

 art. 14 RODO:

 w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu
miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych
osobowych;

 jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane
dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą;
lub

 jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich
pierwszym ujawnieniu.

 Art.13 i 14 RODO – osoba, której dane dotyczą dysponuje już tymi
informacjami.

 Art. 14 RODO:
 Poinformowanie wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku – w szczególności

cele archiwizacyjne, statystyczne, badania naukowe;

 Przekazanie informacji okazuje się niemożliwe;

 Utrwalenie lub ujawnienie danych jest wyraźnie nakazane prawem UE lub prawa
krajowego;

 Tajemnica zawodowa wynikająca z prawa UE lub prawa krajowego.

Wyjątki od obowiązku udzielania informacji
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 Zniesienie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych.

 Art. 30 ust. 1 i 2 RODO nakłada obowiązek prowadzenia wewnętrznego rejestru
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada administrator
danych (obowiązek administratora danych) i rejestru kategorii czynności
przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora (obowiązek
podmiotu przetwarzającego, tzw. „procesora”).

 Prowadzenie wspomnianych rejestrów nie będzie jednak obowiązkiem
powszechnym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 RODO, z obowiązku prowadzenia powyższych
rejestrów zwolniono przedsiębiorców lub podmioty zatrudniające mniej niż 250
pracowników, jeżeli przetwarzanie przez nie danych nie powoduje ryzyka naruszenia
praw lub wolności osób, których dane dotyczą, ma sporadyczny charakter i nie
obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych dotyczących
wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych – art. 30

Lp Zawartość rejestru czynności przetwarzania
prowadzonego przez administratora danych

Zawartość rejestru czynności przetwarzania
prowadzonego przez podmiot przetwarzający

1. imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe
administratora oraz wszelkich współadministratorów,
a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela
administratora oraz IOD

imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu
przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz
każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot
przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie –
przedstawiciela administratora lub podmiotu
przetwarzającego oraz IOD

2. cele przetwarzania

3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii
danych osobowych

kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z
administratorów

4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych

5. gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku
przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi,
dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku
przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi,
dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

6. jeżeli jest to możliwe – planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

7. jeżeli jest to możliwe – ogólny opis technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których
mowa w art. 32 ust. 1 RODO

jeżeli jest to możliwe – ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków bezpieczeństwa , o których mowa
w art. 32 ust. 1 RODO
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Cel
przetwarzania

Czyje
dane
są
przetw
arzane

Kategorie
danych
osobowych

Rodzaj
kategorii
danych
osobowych

(nie
występuje w
RODO, ale
jest
zalecane)

Odbiorcy
danych

Czy dane
osobowe są
przekazywane
poza EOG

Dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń

(jeśli dotyczy:
wg art. 49 ust. 1
akapit 2)

Nazwa
współadmini
stratora i
dane
kontaktowe

(jeśli
dotyczy)

Planowany
termin
usunięcia

(jeżeli to
możliwe)

Środki bezpieczeństwa

(jeżeli to możliwe – w praktyce
zawsze)

Świadczenie
sprzedaży

Klienci

Dane służące
do obsługi i
realizacji
zamówienia
(dane
identyfikacyjne,
dane
adresowe)

Dane
rozliczeniowe

Dane
zwykłe

Hostingo
dawca

Księgowość

Kurierzy

Nie Nie dotyczy Nie dotyczy

Po 3-ech
latach –
dane
służące
do
obsługi i
realizacji
zamówie
nia

Po 6-ciu
latach –
dane
rozliczeni
owe

Organizacyjne: szkolenia,
polityka bezpieczeństwa
informacji, system
upoważnień dla osób
przetwarzających dane.
Techniczne ad urządzenie 1:
dostęp do serwera przez
VPN, logowanie
uwierzytelniane hasłem,
okresowa wymuszana
zmiana haseł, firewall, UPS.
Techniczne ad aplikacja
ABC: logowanie
uwierzytelniane hasłem,
okresowa wymuszana
zmiana haseł, szyfrowanie i
pseudonimizacja. Techniczne
ad miejsce 1: ochrona
całodobowa, monitoring
wizyjny. Techniczne ad
miejsce 2: monitoring wizyjny.

PRZYKŁADOWY FRAGMENT REJESTRU CZYNNOŚCI

Kategorie
przetwarzań danych
osobowych

Dane
administratora
danych
osobowych

Czy dane osobowe
są przekazywane
poza EOG

Dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń

(jeśli dotyczy: wg art. 49
ust. 1 akapit 2)

Środki bezpieczeństwa

(jeżeli to możliwe – w praktyce zawsze)

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

XYZ sp. z o.o.
Ul. Spółkowa
1, 22-221
Miasto

Nie Nie dotyczy

Organizacyjne: szkolenia, polityka
bezpieczeństwa informacji, system
upoważnień dla osób przetwarzających
dane. Techniczne ad urządzenie: dostęp
do serwera przez VPN, logowanie
uwierzytelniane hasłem, okresowa
wymuszana zmiana haseł, firewall, UPS.
Techniczne ad aplikacja ABC: logowanie
uwierzytelniane hasłem, okresowa
wymuszana zmiana haseł, szyfrowanie i
pseudonimizacja. Techniczne ad miejsce:
ochrona całodobowa, monitoring wizyjny,
szafa metalowa zamykana na klucz.

PRZYKŁADOWY FRAGMENT REJESTRU PROCESORA
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 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator
wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby
poddawane przeglądom i uaktualniane.

 Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający
wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym
przypadku:
 pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

 zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania;

 zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w
razie incydentu fizycznego lub technicznego;

 regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych – art. 32 w zw. z art. 24
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Aktywa/
Proces

Źródło
ryzyka
(zagrożeni
a)

Podatności Skutki
ryzyka

Aktualne środki
ograniczające
ryzyko

Ocena
obecnego
ryzyka
(prawdopodob
ieństwo
wystąpienia)

Zalecane
środki
zapobiegawcze
dla zarządzenia
ryzykiem

Ocena ryzyka
szczątkowego
pozostałego po
zastosowaniu
rekomendowanych
środków
zapobiegawczych

Infrastruktura
techniczna
(serwer)

•pożar
•zalanie,
zawilgoceni
e
•awaria
zasilania
•włamanie
(czynnik
ludzki)
•nieuprawni
ony dostęp
•konserwacj
e
•awaria
urządzenia

• system
chłodzenia

• stan instalacji
• nadzór
• sprzątanie
bez
obecności
osób
upoważniony
ch w
pomieszczeni
u

• utrata
dostępu
do
danych

• drzwi
zamykane
na klucz

• wysokie • Sprzątanie
tylko w
obecności IT

• Akceptowalne

Podstawa – analiza ryzyka
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Ocena skutków dla ochrony danych
– art. 35 i 36
 Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych

technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym
prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem
przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji
przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można
przeprowadzić pojedynczą ocenę.

 Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, administrator konsultuje się
z inspektorem ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony.

 Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, że przetwarzanie
powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował
środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem
przetwarzania administrator konsultuje się z organem nadzorczym.

 Jeżeli organ nadzorczy jest zdania, że zamierzone przetwarzanie stanowiłoby
naruszenie niniejszego rozporządzenia – w szczególności gdy administrator
niedostatecznie zidentyfikował lub zminimalizował ryzyko – organ nadzorczy w
terminie do ośmiu tygodni od wpłynięcia wniosku o konsultacje udziela
administratorowi, a gdy ma to zastosowanie także podmiotowi
przetwarzającemu pisemnego zalecenia.

 Ocena skutków dla ochrony danych jest wymagana w szczególności w
przypadku:

a) systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do
osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby
fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną;
b) przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub
danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych; lub
c) systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Proponowany wykaz rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest
przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych – wydany został przez organ
nadzorczy.
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Rejestr naruszeń i zawiadomienie o naruszeniu (72h)

 RODO w art. 33 wprowadza zupełnie nowy obowiązek dla wszystkich administratorów danych
osobowych: zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu -
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po
upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

 Zgłoszenie musi co najmniej:
 opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i
przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

 zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub
oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;

 opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

 Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym
okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania
zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu weryfikowanie
przestrzegania niniejszego artykułu.

Rejestr naruszeń – przykład formy
Oznaczenie
typu (Z/N/I–
zgłoszenie/
naruszenie/
incydent)

Data
powzięcia i
źródło
informacji

Data
rozpoczęcia i
zakończenia
zdarzenia

Opis przyczyny i
skutków

Opis działań
zaradczych

Ocena skutków działań
zaradczych

Czy
powiadomi
ono organ
nadzorczy
(T/N)

Czy
powiadomi
ono osoby,
których
dane
dotyczą
(T/N)
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Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o
naruszeniu ochrony danych osobowych – art. 34
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki
zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
Zawiadomienie nie jest wymagane, w następujących przypadkach:

 administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i
środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom
nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;

 administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;

 wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany
zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą
którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny
sposób.

Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji
przetwarzania i ochrony danych osobowych

RODO daje nam dużą dowolność w tym zakresie!

• Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania,
środki organizacyjne i techniczne obejmują wdrożenie przez
administratora odpowiednich polityk ochrony danych – art. 24 ust. 2
RODO.

• Rejestr czynności przetwarzania – art. 30 RODO.

• Rejestr naruszeń – art. 33 RODO.

• Podmiot buduje wewnętrzny system ochrony danych osobowych,
wprowadza mechanizmy kontrolne. System ma na bieżąco
nadzorować kwestie związane z przetwarzaniem danych i
informacji.

• Norma ISO/IEC 27001- pomocne narzędzie.
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Czy politykę bezpieczeństwa
możemy dostosować do RODO?
Polityka bezpieczeństwa zawiera w szczególności:
 wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane

osobowe;
 wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych

danych;
 opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między

nimi;
 sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
 (określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i

rozliczalności przetwarzanych danych);
 rejestr czynności przetwarzania;
 rejestr naruszeń ochrony danych osobowych;
 analiza ryzyka;
 ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (jeżeli jest konieczna),
 rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Częściowo na podstawie dotychczasowego Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Instrukcja Zarządzania Systemem
Informatycznym zawiera w szczególności:
 procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień

w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
 stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i

użytkowaniem;
 procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników

systemu;
 procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi

programowych służących do ich przetwarzania;
 sposób, miejsce i okres przechowywania:

 elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,

 kopii zapasowych;

 sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania,
którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;

 procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji
służących do przetwarzania danych.

Częściowo na podstawie dotychczasowego Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
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Rozwiązania i nazewnictwo mogą być różne
musimy jednakże pamiętać obowiązkach wskazanych w RODO.

Przykładowe, odmienne rozwiązanie:

1. Polityka Ochrony Danych
2. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
3. Polityka monitorowania i reagowania na naruszenia ochrony danych
4. Rejestr naruszeń / incydentów
5. Polityka zarządzania ryzykiem
6. Procedura zarządzania projektami (Privacy by Design i Privacy by Default)
7. Polityka zarządzania kopiami zapasowymi
8. Procedura zarządzania użytkownikami i dostępem
9. Rejestr osób upoważnionych
10. Instrukcje stanowiskowe

Kto może, a kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek
wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas,
gdy:
 przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie

sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,
 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na

operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele
wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane
dotyczą na dużą skalę,

 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na
przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których
mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i
czynów zabronionych, o których mowa w art. 10.

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji a Inspektor Ochrony Danych (Data
Protection Officer) – art. 37 – 39
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Kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na
podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na
temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności
wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Poziom wiedzy
inspektora powinien być ustalany w kontekście konkretnych potrzeb
administratora danych i procesora (motyw 97 RODO).

Powyższe wskazuje, że aby móc w sposób należyty wykonywać swoje
obowiązki inspektor ochrony danych powinien wykazywać się wiedzą
zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie
danych. Zgodnie z Wytycznymi dotyczących inspektorów danych osobowych
Grupy Roboczej art. 29 inspektor ochrony danych powinien posiadać
odpowiednią wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie
danych osobowych i praktyk, jak również dogłębną znajomość przepisów
RODO. Zalecana jest również wiedza biznesowa i sektorowa dotycząca
działalności administratora.

Zadania Inspektora Ochrony Danych – art. 39:
 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na
mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o
ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

 monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział
obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

 udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,

 współpraca z organem nadzorczym,

 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich
innych sprawach,
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 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia,

 prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności (procesora)
Art. 30 ust. 1 i 2 RODO nakłada obowiązek prowadzenia
wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za
które odpowiada administrator danych(obowiązek administratora
danych) i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych
dokonywanych w imieniu administratora (obowiązek podmiotu
przetwarzającego). Jednakże, jak wskazuje Grupa Robocza art.
29 w Wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych, w praktyce
często to IOD tworzy i prowadzi powyższe rejestry w oparciu o dane
otrzymane od pozostałych komórek organizacji.

Status Inspektora Ochrony Danych
Na mocy art. 38 RODO status Inspektora Ochrony Danych oraz jego
niezależność ulegają wzmocnieniu w porównaniu ze stanem przed
25.05.2018 r., poprzez powołanie obowiązków:
• zapewnianie przez administratora oraz podmiot przetwarzający, by IOD był

właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony
danych osobowych,

• wspieranie przez administratora oraz podmiot przetwarzający w wypełnianiu
przez Inspektora Ochrony Danych jego zadań, zapewniając mu zasoby
niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i
operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego
wiedzy fachowej,

• zapewnianie przez administratora oraz podmiot przetwarzający, by IOD nie
otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań,

• niemożność bycia odwołanym czy ukaranym przez administratora ani
podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań,

• podleganie bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub
podmiotu przetwarzającego.
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 Każdy organ nadzorczy na swoim terytorium:
 monitoruje i egzekwuje stosowanie niniejszego rozporządzenia,

 upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach
związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczególną uwagę poświęca
działaniom skierowanym do dzieci,

 upowszechnia wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia,

 udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw
przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, a w stosownym przypadku
współpracuje w tym celu z organami nadzorczymi innych państw członkowskich,

 rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą (…),

 zachęca do sporządzania kodeksów postępowania, wydaje opinie na ich temat oraz
zatwierdza te kodeksy, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia,

 zachęca do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz
znaków jakości i oznaczeń z tej dziedziny, a także zatwierdza kryteria certyfikacji.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych - organem
nadzorczym w rozumieniu RODO.

Środki z administracyjnej kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
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Jak wdrożyć RODO - etap I.
Krok 1 (ponieważ zajmie najwięcej czasu): ocena i dostosowanie aplikacji i
urządzeń oraz obowiązujących procedur, pod kątem zgodności z wymogami
RODO. Między innymi czy są bezpieczne, rozliczalne, a także zgodne z
zasadą czasowości, integralności, czy np. poufności.

Krok 2 (ponieważ jest widoczne zewnętrznie): opracowanie klauzul zgód na
przetwarzanie danych osobowych i spełnienie obowiązku informacyjnego.

Krok 3 (główny wymóg RODO): zaprowadzenie rejestru czynności / procesora
i przeprowadzenie analizy ryzyka.

Krok 4 (duże zmiany wynikające z RODO): dostosowanie obowiązujących
umów powierzenia danych osobowych do nowych wymogów. Dotyczy np.
umów z księgowością, IT.

Jak wdrożyć RODO - etap II.
Krok 5: opracowanie procedur na wypadek incydentów i naruszeń ochrony
danych osobowych. Zaprowadzenie rejestru naruszeń.

Krok 6: wdrożenie procedur związanych z realizacją uprawnień osób, których
dane przetwarzamy, przeszkolenie kadr i udzielenie upoważnień. Nie ma
wymogu ich pisemności, ale warto ją przyjąć dla celów dowodowych.

Opcjonalnie:
• Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Zawsze w przypadku urzędu, a

w przypadku przedsiębiorstw, zależnie od omówionych czynników.
• Przeprowadzenie oceny skutków ochrony danych.

Należy stale monitorować, weryfikować i doskonalić system!
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Dziękujemy za uwagę!


