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Agenda spotkania

• Omówienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu danych osobowych,

• Prawa i obowiązki osoby,

• Prawa i obowiązki administratora danych,

• Inspektor danych osobowych,

• Ochrona danych osobowych na gruncie ustawodawstwa krajowego,

• Ochrona danych osobowych w praktyce.



Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, poz. 1) – RODO,

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1000).



Podstawowe definicje w zakresie ochrony danych osobowych

• dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osobie fizycznej,

• przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych

lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub

niezautomatyzowany,

• administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania

danych osobowych,

• podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub

inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,



Podstawowe definicje w zakresie ochrony danych osobowych c.d.

• zgoda - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie

dotyczących jej danych osobowych,

• naruszenie ochrony danych - 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,



Podstawowe definicje w zakresie ochrony danych osobowych c.d.

• dane genetyczne - odziedziczone lub nabyte cechy genetyczne 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 - specjalne przetwarzanie techniczne, dotyczące cech fizycznych,

fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiające lub

potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby,



Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

• zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

• ograniczenie celu,

• minimalizacja danych,

• prawidłowość,

• ograniczenie przechowywania,

• integralność i poufność,

• rozliczalność.



Szczególne kategorie danych osobowych

• pochodzenie rasowe lub etniczne,

• poglądy polityczne,

• przekonania religijne lub światopoglądowe,

• przynależność do związków zawodowych,

• dane genetyczne,

• dane biometryczne,

• dane dotyczące zdrowia,

• seksualność lub orientacja seksualna,



Szczególne kategorie danych osobowych c.d.

• wyroki skazujące oraz naruszenia prawa lub powiązane środki bezpieczeństwa,

Przetwarzania wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli

przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi

odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne

rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.



Prawa osoby, której dane dotyczą

• przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez

osobę, której dane dotyczą,

• przejrzysta informacja od administratora danych podczas zbierania danych

osobowych,

• dostęp przysługujący osobie, której dane dotyczą,

• sprostowanie danych,

• usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym),

• ograniczenie przetwarzania,



Prawa osoby, której dane dotyczą c.d.

• obowiązek powiadomienia przez administratora o sprostowaniu lub usunięciu danych

osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,

• przenoszenie danych,

• sprzeciw wobec przetwarzania,

• sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych

przypadkach, w tym profilowania,



Ograniczenie praw i obowiązków administratora wobec osoby

• bezpieczeństwo narodowe,

• obrona,

• bezpieczeństwo publiczne,

• zapobieganie przestępczości, prowadzenie postępowań przygotowawczych, wykrywanie

lub ściganie czynów zabronionych lub wykonywanie kar, w tym ochrona przed

zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganie takim zagrożeniom,

• inne ważne cele leżące w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego,

w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu (kwestie

pieniężne, budżetowe i podatkowe, zdrowie publiczne i zabezpieczenie społeczne),



Ograniczenie praw i obowiązków administratora wobec osoby c.d.

• ochrona niezależności sądów i postępowania sądowego,

• zapobieganie naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzenie

postępowań w takich sprawach, ich wykrywanie oraz ściganie,

• funkcja kontrolna, inspekcyjna lub regulacyjna związana, nawet sporadycznie, ze

sprawowaniem władzy publicznej,

• ochrona osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób,

• egzekucja roszczeń cywilnoprawnych,



Administrator danych

• obowiązki - wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,

• stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu

certyfikacji - jako element dla stwierdzenia przestrzegania obowiązków,

• uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych,

• powierzenie przetwarzania,

• rejestrowanie czynności przetwarzania,



Rejestrowanie czynności przetwarzania

Obowiązek prowadzenia rejestru dotyczy przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego

więcej niż 250 osób.

Wyjątek:

• ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,

• nie ma charakteru sporadycznego,

• obejmuje szczególne kategorie danych osobowych lub dane osobowe dotyczące

wyroków skazujących i naruszeń prawa.



Bezpieczeństwo przetwarzania

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 zagrożenia, 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,



Bezpieczeństwo przetwarzania c.d.

(…)

• 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.



Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi 

nadzorczemu

• w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 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,

• zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.



Ocena skutków dla ochrony danych

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.



Ocena skutków dla ochrony danych c.d.

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

• 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 fizyczn,

• przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych

osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa,

• systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.



Inspektor ochrony danych

Podmioty zobowiązane do wyznaczenia inspektora:

• organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie

wymiaru sprawiedliwości,

• główna działalność 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 polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii

danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i

naruszeń prawa.



Kary pieniężne w przypadku naruszenia rozporządzenia

Administracyjne kary pieniężne nakłada się, zależnie od okoliczności każdego

indywidualnego przypadku, zwracając należytą uwagę na szereg czynników’.

• do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego

całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy

czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Sankcje dla administracji publicznej?



Przepisy krajowe w zakresie ochrony danych osobowych

• zwolnienia z obowiązków informacyjnych dla administratorów wykonujących zadanie

publiczne,

• zasady wyznaczenia inspektora danych,

• warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu w zakresie ochrony

danych osobowych,

• warunki i tryb dokonywania certyfikacji,

• Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ właściwy w sprawie ochrony

danych osobowych,



Przepisy krajowe w zakresie ochrony danych osobowych c.d.

• postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

• kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

• odpowiedzialność cywilna i postępowanie przed sądem,

• przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne,

• zmiany w przepisach.



Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

• kontrola odbywa się bez wcześniejszej zapowiedzi,

• wstęp w godzinach od 600 do 2200 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych

pomieszczeń

• wgląd do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z zakresem

przedmiotowym kontroli,

• przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów

informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych,

• żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać w charakterze

świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

• zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.



Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych c.d.

• w uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej

toku, po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego, mogą być utrwalane przy

pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk,

• kontrolujący może zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc,

jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych,

• kontrolę prowadzi się nie dłużej niż 30 dni.



Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne

• w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych – kary pieniężne

w wysokości do 100 000 złotych,

Wyjątek:

• w odniesieniu do państwowych i samorządowych instytucji kultury – kary pieniężne

w wysokości do 10 000 złotych.



Zmiany w przepisach

Ustawia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

• monitoring wizyjny,

• monitoring poczty elektronicznej.



W trakcie prac legislacyjnych…

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych:

• zmieniono ponad 130 aktów prawnych w zakresie różnych dziedzin życia,

• trwają prace legislacyjne na poziomie Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komisji 

Prawniczej,

• wejście w życie - ??.



Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Dane osobowe w formie papierowej:

• zasada „czystego biurka”,

• zasada „czystej kopiarki / drukarki”,

• niszczenie dokumentów mających charakter brudnopisu lub zawierających błędy,

• zabezpieczanie dokumentów po zakończeniu pracy,

• zabezpieczanie pomieszczeń

• zasada ograniczonego zaufania podczas rozmów telefonicznych.



Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Dane osobowe w formie elektronicznej:

• zasada „czystego ekranu”,

• zabezpieczenie dostępu do stanowiska komputerowego (stacjonarnego, przenośnego) lub

innego urządzenia mobilnego,

• zabezpieczenie przed kompromitacją zasobów,

• zabezpieczenie przed utratą dostępu do danych (czynnik losowy, ludzki),

• kopie bezpieczeństwa, ich przywracanie i sprawdzanie poprawności wykonania,

• korzystanie z przenośnych pamięci masowych,

• zdalny dostęp do zasobów,

• obsługa poczty elektronicznej.



Traktuj dane osobowe innych tak, jak 

chciałbyś, by były traktowane Twoje



Pytania



Dziękuję za uwagę


