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Wpływ przepisów 
na działalność 
podmiotów
Dane osobowe są w zasadzie wszędzie i znakomita więk-
szość podmiotów je przetwarza. Już samo zebranie danych 
pracownika w celu zatrudnienia wymaga stosowania się do 
przepisów o ochronie danych osobowych. RODO narzuca 
wiele obowiązków i ograniczeń, dlatego zapewnienie zgod-
ności z jego przepisami stanowi niemałe wyzwanie. Przykła-
dowo nie wystarczy tylko to, że osoby, których dane doty-
czą, wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych, bo aby być 
w zgodzie z prawem, musimy dokładnie uzasadnić cel tego 
przetwarzania, a dane muszą być do tego celu potrzebne. 
Ograniczenia dotyczą również danych osobowych zebra-
nych z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony inter-
netowe czy katalogi adresowe. Aby móc z nich skorzystać, 
po zebraniu danych należy poinformować osoby, których 
dane dotyczą, o pozyskaniu ich danych i przysługujących im 
w związku z tym prawach. Warto pamiętać, że osoby te mają 
prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych.

Niezależnie od oceny poszczególnych przepisów wszyst-
kie podmioty przetwarzające dane osobowe są zobli-
gowane do ich przestrzegania. Warto więc wiedzieć, jak 
stosować się do przepisów o ochronie danych osobo-
wych, a jednocześnie efektywnie prowadzić swoją dzia-
łalność biznesową.

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA
Zasady przetwarzania danych osobowych są wymienio-
ne w art. 5 ust. 1 RODO. W ich świetle należy odczytywać 
przepisy dotyczące zadań i obowiązków podmiotów 
przetwarzających dane. Naruszenie tych zasad jest za-
grożone najwyższymi sankcjami, jakie przewiduje RODO 
(art. 83 ust. 5 lit. a). Interesującą nowością jest zasada 
przejrzystości, która w tej formie nie była wcześniej wyra-
żona w polskich przepisach.

Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
Dane osobowe muszą być „przetwarzane zgodnie z pra-
wem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której 
dane dotyczą” (art. 5 ust. 1 lit. a RODO). Rzetelność ro-
zumiana jest jako uczciwe przetwarzanie. Gdy osoba, 
której dane dotyczą, zostanie należycie poinformowana  
o wszystkich istotnych dla niej aspektach tego przetwa-
rzania (np. w jakim celu, jakie dane, jak długo itd.), będzie-
my mówić o przejrzystości, gdyż dla tej osoby wszystkie 
kwestie związane z przetwarzaniem będą jasne. Zgodność 
z prawem oznacza, że do przetwarzania danych istnieją 
podstawy prawne wynikające z RODO (art. 6).

Ograniczenie celu przetwarzania
Dane mają być zbierane w konkretnych, wyraźnych  
i uzasadnionych celach. Cel przetwarzania musi być ja-
sno sprecyzowany, nie można zmieniać go bez uzasad-
nionej przyczyny (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

Minimalizacja danych
Dane osobowe mają być „adekwatne, stosowne oraz 
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których 
są przetwarzane” (art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Nie można 
zbierać danych, które nie są związane z celem przetwa-
rzania czy które do tego przetwarzania nie są potrzebne. 
RODO posługuje się określeniem „niezbędne”, ale należy 
je rozumieć jako „potrzebne”. Przykładowo wiek kierow-
cy nie jest niezbędny do ubezpieczenia samochodu, ale 
bez wątpienia jest potrzebny do oceny ryzyka.

Prawidłowość
Dane osobowe muszą być „prawidłowe i w razie potrzeby 
uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, 
aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle ce-
lów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub 
sprostowane” (art. 5 ust. 1 lit. d RODO). Prawidłowość 
danych zapewnia się najczęściej na etapie zbierania 
danych, np. porównując podane informacje z danymi  
z dokumentu tożsamości. W systemach on-line stosuje się  
tzw. słowniki danych, które pozwalają uniknąć pomyłek. 
Przykładowo gdy osoba poda kod pocztowy, system wy-
świetli jej do wyboru miejscowości lub ulice objęte tym 
kodem pocztowym. Z tą zasadą koresponduje prawo oso-
by do sprostowania tych danych, które są nieprawidło-
we (art. 16 RODO). Nieaktualne lub nieprawidłowe dane 
mogą powodować trudności w realizowaniu podstawo-
wych praw, np. mogą utrudnić uzyskanie pracy.

Ograniczenie przechowywania
Zasada ograniczenia przechowywania zabezpiecza 
przez przetwarzaniem danych o osobie w nieskończo-
ność. Zgodnie z nią dane muszą być „przechowywane 
w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której 
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to nie-
zbędne do celów, w których dane te są przetwarzane” 
(art. 5 ust. 1 lit. e RODO).

Integralność i poufność danych
RODO nakazuje, aby zapewnić „odpowiednie bezpieczeń-
stwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwo-
lonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organi-
zacyjnych” (art. 5 ust. 1 lit. f RODO). Zabezpieczenia muszą 
być dopasowane do poziomu ryzyka dla praw lub wolności 
osób, których dane dotyczą (art. 32 ust. 1 RODO). Zauważ-
my, że należy szacować ryzyko z perspektywy osób, których 
dane dotyczą – oceniając zabezpieczenia, należy kierować 
się oceną tego, jakie skutki dla osób może nieść za sobą na-
ruszenie poufności lub integralności ich danych.
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Rozliczalność
Administrator jest w całości odpowiedzialny za przestrze-
ganie wszystkich wymienionych zasad i musi być w sta-
nie wykazać, że są stosowane (art. 5 ust. 2 RODO). Jest to 
oczywiste, ale wydaje się, że w RODO chciano podkreślić, 
że nie można przenieść tej odpowiedzialności na pracow-
nika czy też na podwykonawcę lub zleceniobiorcę.

ZADANIA W ZWIĄZKU Z RODO
Kiedy przetwarzamy dane osobowe, jesteśmy zobowią-
zani do stosowania całego spektrum wymagań zawar-
tych w RODO. Są one następujące:

•  określenie, jakie rodzaje (kategorie) danych będą 
przetwarzane,

•  ustalenie, jakie będzie źródło danych (od osób, któ-
rych dane dotyczą, lub z innych źródeł),

•  ustalenie celu przetwarzania,
•  obliczenie, jak długo dane będą przechowywane,  

i przygotowanie procesu usuwania danych,
•  ocena ryzyka dla praw i wolności,
•  przygotowanie oceny skutków dla ochrony danych,
•  prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania  

i rejestru kategorii czynności przetwarzania,
•  przygotowanie treści informacji dla osób, których 

dane będą zbierane (włączając w to zgody),
•  wydawanie i odbieranie upoważnień do przetwa-

rzania danych czy uprawnień dostępu do danych 
lub systemów,

•  zapoznawanie pracowników z przepisami,

•  zabezpieczenie danych,
•  nadzór nad zgodnością z przepisami o ochronie  

danych osobowych,
•  usuwanie danych osobowych,
•  monitorowanie zmian w przepisach,
•  zbieranie, aktualizowanie, prostowanie i usuwanie 

danych osobowych,
•  spełnianie obowiązku informacyjnego „na żądanie” 

(prawo do informacji),
•  przyjmowanie sprzeciwów i odwoływanie zgód,
•  rozpatrywanie skarg na przetwarzanie danych,
•  realizowanie praw osób,
•  zawieranie umów powierzenia przetwarzania  

danych osobowych,
•  sprawdzanie kontrahenta przed powierzeniem mu 

przetwarzania danych,
•  poddawanie się kontroli zleceniodawcy,
•  przenoszenie danych w ramach prawa do przenie-

sienia danych,
•  informowanie Prezesa UODO o zgłoszeniu, aktuali-

zacji, odwołaniu inspektora ochrony danych,
•  publikowanie imienia, nazwiska oraz telefonu bądź 

adresu poczty elektronicznej inspektora ochrony da-
nych na stronie internetowej,

•  uprzednie konsultacje związane z oceną skutków 
dla ochrony danych,

•  poddawanie się kontroli Prezesa UODO. W
IĘ

CE
J
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Urząd Ochrony Danych 
Osobowych
W Polsce organem nadzoru jest Prezes UODO (zwany też 
„Prezesem Urzędu”), który zgodnie z art. 52 RODO:

• działa w sposób w pełni niezależny,
•  nie zwraca się do nikogo o instrukcje i od nikogo ich 

nie przyjmuje,
•  nie podejmuje zajęć (zarobkowych, niezarobko-

wych) sprzecznych ze swoimi obowiązkami,
•  dysponuje zasobami, które pozwalają mu skutecz-

nie wypełniać swoje zadania.

W polskich przepisach (art. 34 ustawy o ochronie danych 
osobowych) doprecyzowano, że Prezes UODO:

• jest obywatelem polskim,
• posiada wyższe wykształcenie,
•  wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem  

z zakresu ochrony danych osobowych,
• korzysta w pełni z praw publicznych,
•  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśl-

ne przestępstwo,
• posiada nieposzlakowaną opinię.

Zadania organu nadzorczego określa art. 57 RODO. 
Najważniejszym z nich jest monitorowanie i egzekwo-
wanie przepisów RODO na terytorium organu. Nato-
miast art. 58 RODO szczegółowo opisuje jego upraw-
nienia, m.in:

•  nakazywanie dostarczania i uzyskiwanie wszelkich 
informacji potrzebnych organowi do realizacji swo-
ich zadań,

•  prowadzenie postępowań w formie audytów 
ochrony danych,

•  zawiadamianie (administratora lub podmiotu prze-
twarzającego) o podejrzeniu naruszenia RODO,

•  uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń 
administratora i podmiotu przetwarzającego,

• wydawanie ostrzeżeń,
• udzielanie upomnień,
•  nakazywanie spełniania żądań osób, których dane 

dotyczą,
•  nakazywanie dostosowania przetwarzania do wy-

magań RODO,
• wprowadzenie ograniczenia przetwarzania,

• nakazywanie usunięcia danych,
•  stosowanie administracyjnej kary pieniężnej (na 

mocy art. 83 RODO) zależnie od okoliczności sprawy.

Z UODO warto skontaktować się po to, aby uzyskać 
praktyczną pomoc w sprawach związanych ze stoso-
waniem przepisów. Informacje o sposobach kontaktu 
znajdują się na jego stronie internetowej pod adresem:  
www.uodo.gov.pl.

Dane osobowe
W RODO przyjęto definicję danych osobowych w zasa-
dzie niezmienioną w porównaniu do dawnej ustawy  
o ochronie danych osobowych. Obecnie – zgodnie z art. 
4 pkt 1 RODO – brzmi ona następująco:

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje  
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfiko-
wania osobie fizycznej („osobie, której dane doty-
czą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośred-
nio 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, ge-
netyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Definicje danych osobowych z dyrektywy 95/46/WE, 
wcześniejszej polskiej ustawy o ochronie danych oso-
bowych (która stanowiła implementację dyrektywy) 
oraz z RODO – obecnie obowiązująca – są ze sobą 
zgodne. Oznacza to, że wszystkie informacje, które były 
danymi osobowymi w poprzednim stanie prawnym, 
pozostają nimi także i teraz.

Dowolna informacja dotycząca 
osoby fizycznej może stanowić 

dane osobowe.

Nie wszystkie informacje o osobie to dane osobowe. 
Dawniej w polskich przepisach było doprecyzowane, że 
„informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie 
tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 
kosztów, czasu lub działań” (art. 6 ust. 1 dawnej ustawy 
o ochronie danych osobowych). RODO podchodzi do tej 
kwestii bardzo podobnie w motywie 26 preambuły:

https://odo24.pl/
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Kiedy dane są 
„osobowe”,  
a kiedy nie są
Na pytanie, czy określone dane są danymi osobowymi, 
bardzo często nie da się odpowiedzieć, jeśli nie weźmie 
się pod uwagę kontekstu, w którym występują. Informa-
cja: „zarabia 6 tys. zł miesięcznie” albo „Prezes Zarządu” 
nic nie mówi o osobie, ale nabierze charakteru danych 
osobowych, gdy zostanie połączona z:

•  danymi dotyczącymi konkretnej, zidentyfikowanej 
osoby (np. dane o wynagrodzeniu połączone z in-
formacją: „Jan Kowalski mieszkający na ul. Stawki 
7 w Radomiu” staną się danymi osobowymi – wy-
nagrodzenie jest informacją o tej osobie),

•  danymi, które umożliwią przy niewielkim nakła-
dzie pracy zidentyfikowanie osoby (np. „Prezes 
Zarządu ODO 24 sp. z o.o.”),

•  kontekstem, który pozwoli łatwo ustalić tożsamość 
(informacja: „właściciel czarnego porsche” połączona 
z: „mieszka we wsi Całowanie” pozwoli ustalić toż-
samość osoby, gdyż wieś Całowanie jest jedna, a za-
mieszkuje ją niewiele ponad 600 osób – obie informa-
cje w takim kontekście staną się danymi osobowymi).

https://odo24.pl/
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Szkolenia otwarte
Dzielimy się wiedzą, pomagamy w zdobyciu umiejętności i wypo-
sażamy w narzędzia, które umożliwią Państwu skuteczne wyko-
nywanie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

R E K L A M A

Jeżeli dane nie pozwalają  
jednoznacznie zidentyfikować  

osoby, to takie dane nie są osobowe.

W zasadzie każdy zestaw informacji o osobie może sta-
nowić dane osobowe. Wszystko zależy od tego, czy ten, 
kto jest w ich posiadaniu, będzie mógł ustalić tożsamość 
osoby, której dane dotyczą, i od tego, jak szybko albo 
przy jakim nakładzie pracy będzie w stanie to zrobić.

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES
Imiona powstały na skutek potrzeby identyfikowania osób 
w niewielkich społecznościach. Tam, gdzie te społeczności 
były większe, wykształciły się przydomki, a nawet nazwi-
ska. Współcześnie imię i nazwisko jest podstawą iden-
tyfikowania osoby w społeczeństwie. Tak jak wizerunek  
w bezpośrednim kontakcie identyfikuje osobę, imię i na-
zwisko pomagają identyfikować ją we wszelkiego rodzaju 
dokumentach, wykazach, spisach, ewidencjach. W działal-
ności gospodarczej trudno sobie wyobrazić identyfikowa-
nie osoby bez tak zasadniczych danych jak imię i nazwisko.

Pięć najczęściej spotykanych w Polsce nazwisk nosi  
ok. 700 tysięcy osób. Samo imię i nazwisko nie stanowią 
danych osobowych, dopóki nie zostaną one powiąza-
ne z informacją dodatkową, pozwalającą na identyfi-
kację osoby. Czasami wystarczy nazwa miejscowości  
(np. „Stefan Żeromski ze Strawczyna”) albo inna informa-
cja uzupełniająca („Andrzej Duda – Prezydent”). Samo imię 
i pierwsza litera nazwiska (np. „Janusz Z.”) nie stanowią 
danych osobowych, chociaż już informacja „Mariusz O.  
z Woli Gułowskiej” może identyfikować osobę.

Sam adres także nie identyfikuje konkretnej osoby,  
a jedynie określone miejsce. Pod jednym adresem może 
bowiem przebywać czy mieszkać wiele osób. Jednak 
w połączeniu z dodatkową informacją adres mógłby 
już zidentyfikować konkretną osobę. Taką dodatkową 
informacją jest z pewnością imię i nazwisko. W takim 

połączeniu dane te stają się danymi osobowymi – znaj-
dziemy je np. w dowodzie osobistym, prawie jazdy, do-
wodzie rejestracyjnym itp.

W niektórych sklepach sprzedawcy proszą klientów 
dokonujących zakupów o podanie kodu pocztowego. 
Pozwala im to na określenie miejscowości albo regionu, 
a w dużych miastach – nawet nazwy ulicy, przy której 
mieszka klient. Dzięki powiązaniu kodów pocztowych 
ze sprzedażą można określić, w jakich regionach kraju, 
jakie towary sprzedają się najlepiej. Sam kod pocztowy 
nie stanowi danych osobowych12.

NUMER IP
Numer IP identyfikuje urządzenia w sieci Internet. Organ 
nadzorczy na swojej stronie internetowej w sekcji poświę-
conej odpowiedziom na najczęściej zadawane pytania 
podkreśla, że adres IP może być w pewnych przypadkach 
uznany za dane osobowe13. Jest to oczywiście w zgodzie  
z generalną zasadą, że za dane osobowe może zostać 
uznana dowolna informacja dotycząca osoby fizycznej.

Sam numer IP stanowi dane osobowe głównie dla ope-
ratorów telekomunikacyjnych, którzy są w stanie powią-
zać ten numer z danymi konkretnego użytkownika sieci. 
Numer IP powiązany z innymi danymi osobowymi stanie 
się automatycznie danymi osobowymi.

NUMER PESEL
Numer PESEL nadaje się głównie obywatelom polskim, 
chociaż mogą go otrzymać także cudzoziemcy, zameldo-
wani w Polsce na dłuższy pobyt. Jest on swojego rodzaju 
identyfikatorem osoby. Zakłada się, że nie ma dwóch ta-
kich samych numerów PESEL, więc jest to identyfikator 
unikalny, co w ustawie o ewidencji ludności zostało pod-
kreślone słowem „jednoznacznie”– art. 15 ust. 2:

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol nume-
ryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, 
zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, 
oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, przy czym:

12 Warto odnotować, że ta zasada nie musi obowiązywać we wszystkich krajach. Przykładowo w Wielkiej Brytanii kod pocztowy jednoznacznie może identyfiko-
wać określony adres. Bywa nawet, że Brytyjczycy zamiast adresu podają sam kod pocztowy.
13 Zob. https://www.giodo.gov.pl/pl/319/2258 (dostęp: 17.04.2019 r.).
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ny ryzyka nie należy się bać, bo ciągle je oceniamy, na-
wet o tym nie wiedząc.

Unijne rozporządzenie ocenę ryzyka stawia w samym 
centrum – cały system ochrony danych osobowych 
zgodny z RODO opiera się na ocenie ryzyka.

Wyraz „ryzyko” pojawia się w treści 
RODO prawie osiemdziesiąt razy.

Na etapy zarządzania ryzykiem składają się:

•  identyfikacja ryzyka (określenie, co złego może się 
stać i spowodować stratę, jak, gdzie i dlaczego stra-
ta może się zdarzyć),

•  analiza ryzyka (określenie, jaka jest szansa na złe 
zjawisko i jakie będą jego konsekwencje, wylicze-
nie poziomu ryzyka),

•  ocena ryzyka (określenie, czy ryzyko nie jest zbyt 
duże, porównanie ryzyka do poziomu, który jest 
akceptowalny),

•  ustanowienie priorytetów postępowania (należy za-
cząć od rzeczy właściwych, tj. od największego ryzyka),

•  sterowanie ryzykiem (ustalenie, co robić z ryzykiem),
•  kontrola, monitorowanie i ocena podjętych działań 

(kontrolowanie, czy trzymamy się planu).
Pierwsze trzy etapy – identyfikację, analizę i ocenę ryzyka –  
określa się jako szacowanie ryzyka.

Jeśli ryzyko dla praw i wolności wydaje się wysokie, na-
leży wykonać ocenę skutków dla ochrony danych. Je-
śli wynika z niej, że uda się zmniejszyć ryzyko dla praw  
i wolności, to dane będzie można zacząć przetwarzać, 
a jeśli nie – należy skontaktować się z organem nadzor-
czym w celu uzyskania porady. Proces ten określa się 
mianem „uprzednich konsultacji”.

Administrator powinien planować przetwarzanie da-
nych z dość dużym wyprzedzeniem, co najmniej trzy-
miesięcznym, ponieważ może się okazać, że konsultacje 
będą trwać 14 tygodni, a dodatkowo mogą zostać prze-
dłużone o czas żądania i uzyskiwania informacji przez 
organ nadzorczy.

Ocena ryzyka musi być dokonywana regularnie, gdyż 
jego zmiana może powodować konieczność aktualiza-
cji oceny skutków dla ochrony danych. Zgodne z art. 35 
ust. 11 RODO:

W razie potrzeby, przynajmniej gdy zmienia się ry-
zyko wynikające z operacji przetwarzania, admini-
strator dokonuje przeglądu, by stwierdzić, czy prze-
twarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków dla 
ochrony danych.

 

OCHRONA DANYCH NA ETAPIE 
PROJEKTOWANIA
W RODO nie pojawia się ani razu termin „prywatność” (ang. 
privacy) – jest wyłącznie mowa o ochronie danych oso-
bowych. Privacy jest znacznie szerszym pojęciem niż data 
protection. To istotna różnica, której – jak się wydaje – wie-
le osób nie zauważa, naprzemiennie używając określenia 
„ochrona prywatności” i „ochrona danych osobowych”.

Koncepcja uwzględniania ochrony na etapie projekto-
wania (mylnie określana privacy by design) nakazuje za-
planować operacje przetwarzania oraz środki ochrony, 
jeszcze zanim zacznie się przetwarzać dane osobowe.  
Planowanie nowego procesu przetwarzania danych 
porównuję do budowy domu – zawsze trzeba zaczy-
nać od planu. Przepis art. 25 ust. 2 RODO odnosi się do 
„domyślnej” (ang. default) konfiguracji przetwarzania, 
określanej jako domyślna ochrona. Ustawienia prywat-
ności w urządzeniach, produktach lub usługach mają 
być nakierowane na maksymalną ochronę użytkownika.  
Do niego ma należeć decyzja, czy i jakie dane chce udo-
stępnić. Doskonałym przykładem mogą być samocho-
dowe kamerki – domyślnie (tj. po wyjęciu z opakowania 
i uruchomieniu) powinny nagrywać tylko obraz, bez 
dźwięku. Nagrywanie dźwięku powinno zostać pozosta-
wione decyzji użytkownika.

MINIMALIZACJA DANYCH
Co za dużo, to niezdrowo – tak można by powiedzieć 
o koncepcji minimalizacji danych. Przez minimalizację 
danych należy rozumieć nie tylko ograniczenie zbiera-
nia danych do tego, co potrzebne do osiągnięcia celu 
przetwarzania, lecz także ograniczenie ilości i rodzaju 
danych w stosunku do określonych operacji przetwa-
rzania. Przykładowo w bankowości elektronicznej pełna 
historia rachunku może być ograniczona do kilku ostat-
nich miesięcy, a gdy klientowi będzie potrzebna dłuższa 
lista – wystarczy, że złoży wniosek.

Dobrze zaprojektowana i użyta minimalizacja danych 
będzie korzystna dla przedsiębiorcy. Systemy kompu-
terowe przetwarzające tylko tyle danych, ile potrzeba, 
będą pracować szybciej. W razie wycieku danych ryzyko 
dla osób nie będzie tak duże jak przy pełnych danych,  
a co za tym idzie – potencjalne konsekwencje dla przed-
siębiorcy też będą mniej dotkliwe.

PSEUDONIMIZACJA
Gdy w pociągu usłyszymy, że „Ryba przekazał Siarze, że 
widział się z Bąblem, który był na ślubie Rudego”, niewie-
le się dowiemy, gdyż niewtajemniczeni nie wiedzą, kim 
są Ryba, Siara, Bąbel i Rudy – prawdziwe dane osobowe 
zostały zastąpione pseudonimami. Takie działanie nazy-
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wa się pseudonimizacją. Warto przemyśleć stosowanie 
pseudonimizacji na etapie projektowania przetwarzania. 
Przykładowo może się okazać, że w wielu przypadkach 
wystarczy posługiwanie się numerem klienta zamiast 
jego kompletnymi danymi. Pseudonimizacja stanowi jed-
nocześnie swojego rodzaju minimalizację ilości danych  
w określonych operacjach przetwarzania. Nie zmniejszy ona 
zakresu przetwarzania danych jako takich, bo zakres zbiera-
nych danych pozostaje bez zmian, lecz zmniejszy ryzyko dla 
ochrony danych w pewnych miejscach czy procesach.

Inspektor Ochrony 
Danych (IOD)
Każdy przedsiębiorca musi znać wymagania stawiane 
przez przepisy o ochronie danych osobowych, stosować 
je i monitorować ich stosowanie. W niektórych przy-
padkach przedsiębiorca będzie zobowiązany korzystać  
z pomocy eksperta posiadającego odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie. Stosownie do motywu 97 RODO:

jeżeli w sektorze prywatnym przetwarzania dokonuje 
administrator, którego główna działalność polega na 
operacjach (...), to w monitorowaniu wewnętrznego 
przestrzegania niniejszego rozporządzenia administra-
tor lub podmiot przetwarzający powinni być wspoma-
gani przez osobę dysponującą wiedzą fachową na te-
mat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych.
Nie ma znaczenia, czy w przetwarzaniu przedsiębiorca 
będzie administratorem, czy procesorem – jeśli spełni 
określone warunki, musi korzystać z pomocy fachowca, 
którego RODO określa mianem „inspektora ochrony da-
nych” (ang. data protection officer). Jego obowiązki opi-
suje art. 39 RODO. Są to:

•  informowanie zainteresowanych stron o obo-
wiązkach wynikających z przepisów i doradzanie  
w sprawach ochrony danych osobowych,

• monitorowanie przestrzegania RODO,
•  udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochro-

ny danych i monitorowanie jej wykonania,
•  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu 

nadzorczego i dla osób w związku z przetwarza-
niem ich danych osobowych.
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Przetwarzanie danych 
w zatrudnieniu
Dane o pracownikach i osobach wykonujących pracę 
to zapewne najczęściej pojawiające się dane osobowe  
w przedsiębiorstwie. Podlegają one szczególnej 
ochronie, ponieważ ich ujawnienie mogłoby istotnie 
wpłynąć na prawa i wolności osób. Do tego typu da-
nych można zaliczyć:

•  dane o zdrowiu (orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, 
dokumentacja dotycząca chorób zawodowych, do-
kumentacja związana z wypadkami w pracy),

• informacja o przynależności związkowej,
•  informacja o skazaniach (potwierdzenie, czy oso-

ba nie była karana, niezbędne do zatrudnienia  
np. ochroniarza, niektórych nauczycieli lub kierow-
ców w transporcie drogowym),

•  akta pracownicze (życiorys, przebieg kariery zawo-
dowej, oceny pracownicze),

•  informacja o wynagrodzeniu i korzystaniu z rozmaitych 
innych świadczeń, w tym także pozafinansowych,

•  historia nieobecności i ich powody (chorobowe, 
urlopy planowanie i na żądanie),

• dane z monitoringu.

Kwestie zatrudnienia uznano za wyjątkowo istotne – 
RODO w art. 88 ust. 1 pozwoliło państwom członkowskim 
wprowadzić bardziej szczegółowe przepisy w związku  
z zatrudnieniem. W Polsce zagadnienia te uregulowano 
przez wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy.

REKRUTACJA
W procesie rekrutacji zbiera się aplikacje kandydatów, 
m.in. życiorysy, listy motywacyjne, dokumenty potwier-
dzające wykształcenie i odbyte szkolenia. Są one źró-
dłem cennych informacji ze sfery prywatnej kandyda-
ta. W tym procesie można zbierać w zasadzie dowolne 
dane, dlatego że na ich przetwarzanie osoba aplikują-
ca na dane stanowisko powinna wyrazić zgodę (co też 
zresztą chętnie czyni, bo w jej interesie jest przedstawie-
nie pracodawcy interesujących go informacji). Już samo 
wysłanie życiorysu i/lub listu motywacyjnego na adres 
określonej firmy może stanowić skuteczne wyrażenie 
zgody. Stosownie do motywu 32 RODO może ono „pole-
gać na (…) innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które 
w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której 
dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwa-
rzanie jej danych osobowych”.

Wysłanie aplikacji pocztą elektroniczną powinno być 
zatem wystarczającym przyzwoleniem na przetwarzanie 
danych. Jednak w razie kontroli lub ewentualnych pro-
blemów łatwiej będzie to udokumentować, gdy zgody 
będą zbierane. Warto wiedzieć, że zgody nie są koniecz-
ne, ale tylko wówczas, gdy zakres podawanych danych 
nie wykracza poza ten zdefiniowany w przepisach prawa.

Trzeba pamiętać, że zgoda na etapie rekrutacji nie może 
obejmować informacji o nałogach, stanie zdrowia, życiu 
seksualnym lub orientacji seksualnej czy danych biome-
trycznych. Informacje o niekaralności kandydata mogą 
zbierać tylko ci pracodawcy, wobec których z przepisów 
wynika obowiązek zatrudniania osób, które nie były 
karane. Dodatkowo osoby mające pracować z nieletni-
mi powinny zostać sprawdzone w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym (art. 12 pkt 6 ustawy  
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym).

Zgoda może stanowić podstawę do przetwarzania 
innych danych osobowych kandydata (lub pracow-
nika), przy czym nie mogą to być dane dotyczące wy-
roków skazujących i czynów zabronionych i pod wa-
runkiem, że brak zgody bądź jej wycofanie nie będzie 
podstawą do niekorzystnego traktowania kandydata czy 
też pracownika. Dane wrażliwe, a także te dotyczące ska-
zań i wyroków można gromadzić, o ile poda je kandydat  
z własnej woli. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy przepisy 
prawa zezwalają lub nakazują (np. ustawa o zasadach po-
zyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających 
się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 
sektora finansowego). Oznacza to, że żądać takich danych 
nie można, ale jeśli kandydat poda je z własnej woli, to 
wówczas można je przetwarzać. Rekrutacja może zostać 
zlecona agencji pośrednictwa pracy. W większości przy-
padków zgoda kandydata na przetwarzanie danych wyra-
żana jest agencji – i to ona jest administratorem danych 
osobowych. Dane wybranych kandydatów są później 
przekazywane pracodawcy przez agencję.

Portale pośredniczące w tego typu rekrutacjach nie są 
administratorami danych osobowych. Udostępniają 
one jedynie narzędzia do publikowania ogłoszeń na 
portalach internetowych, zatem są co najwyżej proceso-
rem, czyli mogą przetwarzać dane osobowe na zlecenie 
administratora. Obowiązek informacyjny spoczywa więc 
na pracodawcy.

MONITORING
Pracodawca udostępnia pracownikowi rozmaite narzę-
dzia, takie jak samochód, laptop, tablet, dostęp do Inter-
netu, telefon komórkowy itp. Korzystanie z nich w celach 
prywatnych generuje koszty, nie powinno więc dziwić, że 
pracodawca chce kontrolować, w jaki sposób te narzę-
dzia są wykorzystywane.
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Kodeks pracy zezwala na:

• monitoring wizyjny (art. 222 § 1),
• monitoring poczty elektronicznej (art. 223 § 1),
• inne formy monitoringu (art. 223 § 4).
Monitoring można wprowadzić tylko wtedy, gdy jest 
niezbędny:

• zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
• ochrony mienia,
• kontroli produkcji,
•  zachowania w tajemnicy informacji, których ujaw-

nienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Celów monitoringu określonych przez przepisy nie moż-
na poszerzać o własne cele, np. monitorować, czy pra-
cownik pracuje wydajnie, czy też może się leni. Kodeks 
pracy zobowiązuje do poszanowania godności i innych 
dóbr osobistych pracownika (art. 222 § 2 i art. 223 § 2).  
Decydując się na jakąkolwiek formę monitorowania, na-
leży zadbać o to, aby nie zostały one naruszone.

Zauważmy, że w przypadku monitoringu wizyjnego 
ustawodawca wyraźnie mówi o tym, że chodzi o reje-

strację obrazu. Należy więc wnioskować, że nie można 
nagrywać dźwięku. Kamery nie mogą swoim zasięgiem 
obejmować toalet, pryszniców i innych pomieszczeń 
sanitarnych, szatni, stołówek i palarni, nie można też 
monitorować pomieszczeń udostępnianych zakładowej 
organizacji związkowej.

Niezbędność monitoringu trzeba będzie umieć wykazać, 
więc warto ją udokumentować.

UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH
Osoby mające dostęp do danych osobowych powin-
ny zostać upoważnione do ich przetwarzania (art. 29 
RODO). Upoważnienie może zostać wydane w dowol-
nej formie, ale w niektórych przypadkach musi być pi-
semne. Przykładowo zgodnie z art. 221b Kodeksu pracy 
pisemne upoważnienie należy wydać osobom mają-
cym przetwarzać wrażliwe dane osobowe pracowni-
ków (dane szczególnych kategorii, wymienione w art. 9  
ust. 1 RODO, oraz dane dotyczące wyroków skazujących 
i czynów zabronionych). W Kodeksie pracy podkreśla się 
także, że osoby dopuszczone do przetwarzania takich 
danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
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Pisemne upoważnienie, a także oświadczenie o zachowa-
niu danych w tajemnicy i oświadczenia o zapoznaniu się  
z regulacjami stanowią jeden z organizacyjnych elemen-
tów ochrony danych osobowych. Można je przechowy-
wać w aktach pracowniczych albo razem z kopiami wyda-
nych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

SZKOLENIA
Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych 
osobowych musi zostać zapoznana z przepisami  
o ochronie danych osobowych. RODO nie nakazuje ta-
kich zadań wprost, ale można je wywnioskować z art. 39 
ust. 1. Stosownie do jego zapisów do zadań inspektora 
ochrony danych należą m.in.:

• działania zwiększające świadomość, szkolenia per-
sonelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
• informowanie administratora, podmiotu przetwa-
rzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 
dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na 
nich na mocy RODO.

Jeśli organizacja nie powoła inspektora, to automatycz-
nie jego zadania przechodzą na administratora danych. 
O szkoleniach jest mowa także w art. 47 ust. 2 RODO.

Człowiek może być 
najmocniejszym ogniwem 

bezpieczeństwa, tylko musi być 
odpowiednio przygotowany.

Szkolenia stanowią niezwykle istotny element ochrony 
danych osobowych. Pełnią głównie funkcję zapobie-
gawczą, bo ataki takie jak phishing czy wyłudzanie haseł 
bądź danych odnoszą sukces głównie dlatego, że użyt-
kownikom brakuje wiedzy o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. Przed zagrożeniami można się bronić 
dzięki przeprowadzaniu odpowiednich szkoleń i poka-
zywaniu użytkownikom, co wolno robić, jak przetwarzać 
dane, jakie działania są dozwolone, a co jest absolutnie 
niedopuszczalne.

Istotne jest to, aby przeszkolenie odbyło się przed roz-
poczęciem przetwarzania danych osobowych przez pra-
cownika. W niedużej organizacji może to być szkolenie 
tradycyjne. Natomiast w dużych firmach lub tam, gdzie 
jest znaczna rotacja pracowników (np. centra telefonicz-
ne), z powodzeniem można skorzystać z oferty szkoleń 
elektronicznych, tzw. e-learningu.

W razie naruszenia przepisów, kiedy firma zechce po-
ciągnąć pracownika do odpowiedzialności, może on 
po prostu bronić się niewiedzą. Jeśli faktycznie nie zo-
stał odpowiednio przeszkolony, może to prowadzić do 
wyłączenia jego odpowiedzialności. Dlatego też warto 
szkolić pracowników z zasad bezpiecznego przetwarza-
nia danych osobowych i każdorazowo dokumentować 
ten fakt stosownym zaświadczeniem.

WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY 
PRACOWNIKAMI
Jeżeli pracodawca zbiera dane osobowe zgodnie z pra-
wem, a wymieniają się nimi osoby, które są przez niego 
umocowane do ich przetwarzania (upoważnione), to nie 
może być mowy o naruszeniu przepisów o ochronie da-
nych osobowych, nawet jeśli inni pracownicy kwestionu-
ją dostęp do danych osobowych21.

Powierzenie 
przetwarzania danych
Adwokat (a od niedawna także radca prawny) jest 
przykładem zawodu, który pozwala na uzyskanie 
upoważnienia do reprezentowania określonej osoby 
przed sądem w procesie karnym – udziela mu ona peł-
nomocnictwa do działania w jej imieniu i na jej rzecz. 
Podobnie przedsiębiorca w ramach swojej działalno-
ści będzie czasami zlecał firmom zewnętrznym zada-
nia do zrealizowania na jego rzecz. Może być także 
odwrotnie – to właśnie on będzie przyjmował zlecenia 
od innych podmiotów.

RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych 
przez firmy zewnętrzne w imieniu administratora (wyni-
ka to z treści art. 28 ust. 1). Przykładami takiego przetwa-
rzania są następujące usługi:

• księgowość zlecana firmie zewnętrznej,
• kopertowanie i wysyłka korespondencji,
• mailing elektroniczny,
• obsługa call center,
• przechowywanie w archiwum dokumentów firmowych,
• niszczenie dokumentów.

Jeżeli korzysta się z tego typu usług, należy zawrzeć 
odpowiednią umowę, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. 

21 Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2017, https://giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/sprawozdania-
roczne/2017.pdf (dostęp: 17.04.2019 r.), s. 38.
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Taka umowa nazywa się „umową powierzenia”,  
a podmiot, który przyjmuje dane do przetwarzania 
– „podmiotem przetwarzającym” lub „procesorem”. 
Przepis art. 28 ust. 9 RODO wymaga, aby umowa po-
wierzenia została zawarta w formie pisemnej, dopusz-
czalna jest forma elektroniczna.

Nie można zlecić przetwarzania jakiemukolwiek pod-
miotowi, gdyż zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO można 
korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów prze-
twarzających, które zapewniają wystarczające gwa-
rancje wdrożenia odpowiednich środków technicz-
nych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. Przez zapewnienie tych gwarancji należy ro-
zumieć, że podmiot:

•  będzie miał wolę podpisania umowy w formie pi-
semnej (co nakazuje art. 28 ust. 9 RODO), która 
zawiera wszystkie elementy wymagane prawem, 
opisane w art. 28 RODO, a szczególnie w jego ust. 3,

•  dostarczy administratorowi dodatkowych informa-
cji, które pozwolą mu się upewnić, że przetwarza-
nie przez niego danych będzie spełniało wymaga-
nia RODO, a tym samym chroniło prawa osób, a co 
najmniej ich nie naruszało,

•  w sposób wiarygodny wykaże, że będzie stosował 
się do zasad opisanych w umowie.

Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane tylko  
w takim zakresie, na jaki pozwala mu na to umowa  
z administratorem danych. Nie staje się on właścicielem 
danych, które mu powierzono – przetwarza je wyłącznie  
w imieniu (i za zgodą) zleceniodawcy (art. 28 ust. 1 RODO). 
Dopuszczalne jest także dalsze powierzanie przetwa-
rzania przez procesora, przy czym umowa powierzenia 
musi dopuszczać taką możliwość (art. 28 ust. 2 RODO). 
Umowę powierzenia może podpisać tylko administrator 
(przedsiębiorca), a właściwie osoba lub osoby, które go 
reprezentują. Nie może jej podpisać dyrektor określonego 
działu czy pracownik, chyba że posiada pełnomocnictwo 
do takiego działania w imieniu przedsiębiorcy.

Nie ma ograniczeń co do powierzania danych – jeśli 
tylko administrator ma prawo je przetwarzać, to może 

także powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi. 
Wyjątkiem jest detektyw, który nie może powierzać prze-
twarzania danych osobowych, gdyż zabrania mu tego 
art. 8 ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych.

Skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego może spowo-
dować potencjalny wzrost ryzyka dla praw i wolności, a co 
za tym idzie – konieczne może okazać się wykonanie oceny 
skutków dla ochrony danych. Im większe ryzyko związane 
z powierzeniem przetwarzania, tym bardziej szczegółowo 
należy sprawdzić, czy podmiot zapewni wystarczające gwa-
rancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Brak umowy powierzenia będzie powodować trudności 
w ustaleniu, na jakiej podstawie udostępniono innemu 
podmiotowi dane osobowe. Powierzenie jest w pewnym 
sensie uzupełnieniem podstaw prawnych do przetwa-
rzania, gdyż każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi 
mieć do tego podstawę.

Warto prowadzić rejestr umów powierzenia przetwarza-
nia danych osobowych. Pozwoli to panować nad tym, kto 
przetwarza dane osobowe w imieniu przedsiębiorcy, a także 
zweryfikować, czy dokonano sprawdzenia wiarygodności 
podmiotu, w jakim zakresie i kiedy zaplanowano kolejne 
sprawdzenie itp. W rejestrze dobrze też przechowywać in-
formacje o podmiotach, którym przetwarzanie powierzył 
podmiot przetwarzający. Taki rejestr co prawda nie jest obo-
wiązkowy, a przynajmniej RODO nie nakazuje go prowadzić, 
ale bez niego będzie trudno kontrolować zleceniobiorców.

 

Jak bezpiecznie 
prowadzić marketing
Przepisy RODO zezwalają na marketing bezpośredni, nie 
trzeba do tego celu zbierać żadnych dodatkowych zgód. 
Prawodawca unijny uznał, że marketing jest istotny  
w działalności przedsiębiorcy, zrównał go zatem z inny-
mi prawnie usprawiedliwionymi celami przetwarzania 

E-learning
Nasza platforma pozwala w krótkim czasie (nawet w największej 
organizacji) przeszkolić personel oraz zweryfikować nabytą  
wiedzę. Minimalizujemy w ten sposób najczęstszą przyczynę  
incydentów  – nieświadomość pracowników.

R E K L A M A
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•  art. 84 ust. 1 ustawy – niewpuszczenie na teren fir-
my, odmowa udzielenia wyjaśnień, niedopuszcze-
nie do oględzin urządzeń, nośników itp.,

•  art. 84 ust. 2 ustawy – niezapewnienie warunków  
i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Na pewno utrudnianiem nie będzie sytuacja, w której 
inspektorzy nie zostaną dopuszczeni do wykonania 
kontroli, ponieważ nie okazali legitymacji i upoważnie-
nia, które zobowiązani są okazać (art. 81 ust. 1 ustawy).  
Za utrudnianie nie powinno uznawać się również 
sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dopuści do kontroli 
osoby, w stosunku do której nie udało się zweryfiko-
wać, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje, i jest 
upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadze-
nia kontroli30.

Zachowania utrudniające lub uniemożliwiające Pre-
zesowi UODO określenie wysokości kary, np. unikanie 
dostarczenia informacji o przychodach, zagrożone są 
taką samą karą jak udaremnianie czy uniemożliwianie 
kontroli (art. 108 ust. 2 ustawy): 

Tej samej karze podlega kto, w związku z toczącym 
się postępowaniem w sprawie nałożenia admini-
stracyjnej kary pieniężnej, nie dostarcza danych 
niezbędnych do określenia podstawy wymiaru ad-
ministracyjnej kary pieniężnej lub dostarcza dane, 
które uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru 
administracyjnej kary pieniężnej.”. 
Ustawa o ochronie danych osobowych penalizuje niesta-
wienie się na żądanie organu lub bezzasadną odmowę 
złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmio-
tu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej w 
związku z postępowaniem w sprawie naruszenia prze-
pisów o ochronie danych osobowych (art. 69 ust. 1). Co 
ciekawe, kara grzywny może zostać nałożona „także  
w przypadku, gdy strona odmówiła przedstawienia tłu-
maczenia na język polski dokumentacji sporządzonej  
w języku obcym” (art. 69 ust. 3), którego organ ma pra-
wo żądać na podstawie art. 63 ustawy.

Ciekawostką jest, że w ramach dostosowywania przepi-
sów do RODO wprowadzono kary za zmuszanie szanta-
żem do uiszczenia pewnej kwoty w zamian za niezłożenie 
zawiadomienia do Prezesa UODO czy prokuratury, że 
przedsiębiorca nie jest zgodny z przepisami (art. 115 § 12 
Kodeksu karnego).

Na koniec warto zauważyć, że w Prawie telekomunika-
cyjnym znajdziemy dodatkowe kary pieniężne – przy-
kładowo za brak odpowiednich zabezpieczeń, brak 
rejestru naruszeń czy niewypełnianie obowiązków infor-
macyjnych wobec Prezesa UODO bądź abonentów. Kara 
może wynieść do 3% przychodu z poprzedniego roku 

kalendarzowego. Obowiązek jej wprowadzenia wynikał  
z art. 4 ust. 4 oraz art. 15a ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE.

Zakończenie
Poradnik miał za zadanie dostarczenie Państwu podsta-
wowej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych 
osobowych. Odpowiada m.in. na pytanie, jak przetwa-
rzać dane osobowe oraz jak je zabezpieczać, aby być  
w zgodzie z obowiązującym prawem. Materiał uzupełniłem  
o praktyczne rady, wskazujące najważniejsze aspekty sto-
sowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. 
Wierzę, że była to dla Państwa cenna lektura.

30 Zob. https://uodo.gov.pl/pl/138/465 (dostęp: 17.04.2019 r.).

ODO24.pl

W
IĘ

CE
J

https://odo24.pl/
https://odo24.pl/
http://odo24.pl
https://odo24.pl/rodo
https://odo24.pl/odo-nawigator
https://odo24.pl/bezplatne-porady
https://odo24.pl/biuletyn
https://odo24.pl/blog-post.cennik-kar-czyli-ile-dokladnie-zaplacimy-za-naruszenie-zasad-ochrony-danych-osobowych


Ochrona danych osobowych
praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Dzięki lekturze tej książki przedsiębiorca będzie doskonale wiedział, jakie obowiązki na nim ciążą oraz co musi zrobić, aby być  
w zgodzie z przepisami. Materiał w niej zawarty adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale także wszyst-
kich innych osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych.

Książkę otrzymacie Państwo GRATIS na naszych szkoleniach otwartych:
Akredytowany kurs IOD, Monitorowanie zgodności, DPIA i analiza ryzyka.

Największe atuty publikacji to:
•  przystępny język – pozwala zrozumieć wymagania RODO i innych przepisów osobom bez prawniczego wykształcenia,
•  przekrojowość – książka opisuje wszystkie kluczowe wymagania RODO,
•  autor – doświadczony praktyk, który ma na co dzień styczność z praktycznym stosowaniem RODO,
•  zastosowanie porównań i metafor – ułatwiają one zrozumienie niektórych wyjątkowo trudnych zagadnień,
•  przykłady, zdjęcia, tabele i schematy – obrazują poruszane zagadnienia, jak też pokazują absurdy lub nieprawidłowe 

stosowanie przepisów.

Wyjątkową częścią publikacji jest opis przetwarzania danych osobowych w poszczególnych działach firmy, takich jak np. 
dział personalny, obsługa klienta, call center, księgowość, sprzedaż itd. Autor pracuje w międzynarodowej grupie kapita-
łowej i z tego powodu opis stosowania RODO w tego rodzaju grupach stanowi dodatkową wartość.

Leszek Kępa – ekspert bezpieczeństwa informacji, autor kilku książek i wielu publi-
kacji na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada, 
uznane na całym świecie, certyfikaty CISA (Certified Information Security Auditor), 
CISM (Certified Information Security Manager) oraz CEH (Certified Ethical Hacker). 
Jest członkiem ISACA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Często-
chowskiej oraz Akademii Podlaskiej.

Autor

POLECAMY

Publikacja zawiera:
•  opis najczęściej spotykanych danych osobowych, zwykłych  

i wrażliwych, wraz z objaśnieniem i przykładami,  
kiedy określone informacje stanowią  
dane osobowe, a kiedy nie,

•  prawie 70 obrazów ilustrujących praktyczne aspekty 
stosowania RODO (np. konfiguracja wideo-kamerek, oznaczenia 
obszarów przetwarzania, dokumenty zniszczone prawidłowo  
i nieprawidłowo),

•  przykłady prawidłowych i nieprawidłowych klauzul zgody  
wraz z ich omówieniem,

•  przykłady zapisów umowy powierzenia,
•  opisy rzeczywistych sytuacji zarówno prawidłowych,  

jak i niezgodnych z RODO,
•  bardzo dokładne wyjaśnienie aspektów szacowania ryzyka  

i oceny skutków dla ochrony danych,
•  omówienie uznanych międzynarodowych standardów (norm) 

ISO w stosowaniu RODO,

GRATIS

https://akredytowany-kurs-iod.pl/
https://odo24.pl/szkolenia/szacowanie-ryzyka-rodo
https://odo24.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych-warsztaty-wdrozenie-rodo
https://odo24.pl/szkolenia/szacowanie-ryzyka-rodo


Wdrożenie RODO
Wypełniamy „neutralne” 
technologicznie RODO. Pomagamy 
dostosować: procesy biznesowe (np. 
marketing, rekrutacja), środowisko 
teleinformatyczne, dokumentację 
ochrony danych.

Przejęcie funkcji IOD
Pełniąc funkcję IOD, wspomagamy 
i nadzorujemy organizację 
w utrzymaniu zgodności z RODO. 
Działamy szybko i efektywnie dzięki 
doświadczonym ekspertom z obszaru 
prawa, IT oraz zarządzania ryzykiem.

Bieżące wsparcie
Dzięki dostarczanym przez nas 
narzędziom oraz wiedzy jesteśmy 
w stanie przyczynić się do monitorowania 
i rozwoju funkcjonującego u Państwa 
systemu ochrony danych osobowych.

Usługi powiązane
Pomoc w razie kontroli UODO, 
wsparcie we wdrożeniu systemu ISO 
27001, ISO 20000, ISO 22301, a także 
dyrektywy NIS (tzw. cyberustawy).

Szkolenia otwarte
Dzielimy się wiedzą, pomagamy 
w zdobyciu umiejętności 
i wyposażamy w narzędzia, 
które umożliwią Państwu skuteczne 
wykonywanie obowiązków 
związanych z ochroną danych 
osobowych.

E-learning
Nasza platforma pozwala w krótkim 
czasie (nawet w największej 
organizacji) przeszkolić personel 
oraz zweryfikować nabytą wiedzę. 
Minimalizujemy w ten sposób 
najczęstszą przyczynę incydentów 
– nieświadomość pracowników. 

Audyt zgodności
Wykonujemy pełny audyt zgodności 
z RODO. Badamy zarówno 
bezpieczeństwo urządzeń, systemów, 
sieci i aplikacji, jak i poprawność 
klauzul, regulaminów oraz rejestrów.  
Doradzamy, jak praktycznie wdrożyć  
nasze zalecenia. 

DPIA i analiza ryzyka
Analizę ryzyka i DPIA rozumiemy 
jako fundament RODO – sposób 
na racjonalizację kosztów ochrony 
danych oraz troskę o prywatność osób, 
których dane Państwo przetwarzają.

Narzędzia
Dostarczamy rozwiązania pozwalające 
kontrolować przepływ danych 
w organizacji, w tym prowadzić 
niezbędne rejestry oraz zarządzać 
szkoleniami, incydentami, 
upoważnieniami etc.

Szkolenia zamknięte
Dostosowujemy je do potrzeb 
organizacji oraz specyfiki branży,  
w której działa. Stawiamy na praktykę 
– Państwa pracownicy nauczą się 
wykorzystywać wiedzę o RODO 
w swojej codziennej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
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Przepisy prawa

Bezpieczeństwo sieci i systemów IT

Zarządzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo fizyczne

Wiedza i świadomość personelu

tel. 22 740 99 00
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