
Świadomość
Należy upewnić się, że decydenci  

i osoby kluczowe w organizacji 
są świadome, że prawo zmienia 
się w ślad za RODO. Powinni oni 

mieć świadomość wagi konsekwencji, 
jakie RODO prawdopodobnie przyniesie.

Posiadane informacje
Trzeba udokumentować, jakie  

dane osobowe się posiada, 
źródło ich pochodzenia oraz komu 

je się udostępnia. Konieczne
może okazać się przeprowadzenie

audytu informacji.  

Udostępnienie danych
Należy uaktualnić procedury 

i zaplanować, jak obsługiwane 
będą wnioski w ramach nowych 

terminów oraz zapewnić wszystkie 
dodatkowe informacje. 

Podstawy prawne przetwarzania 
Trzeba sprawdzić różne stosowane 

sposoby przetwarzania danych, 
zidentyfikować ich podstawy 
prawne i je udokumentować.

Ochrona danych w fazie projektowania 
Należy już zapoznać się z wytycznymi 

wydanymi przez Biuro Komisarza 
ds. Informacji (ICO – Information

Commissioner’s O�ice) dotyczącymi
oceny skutków w zakresie ochrony danych 

i wypracować plan (sposób i termin) 
wdrożenia ich w organizacji.

Naruszenia  ochrony danych
Trzeba upewnić się, że działają odpowiednie 

procedury do wykrywania, raportowania 
i badania naruszenia ochrony danych.   

Inspektorzy Ochrony Danych
Jeśli jest taka potrzeba, należy wyznaczyć Inspektora

Ochrony Danych lub inną osobę, która odpowiedzialna
będzie za zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony

danych. Trzeba też ocenić, gdzie w organizacji ta funkcja
zostanie umiejscowiona oraz przeprowadzić 

przygotowania w zakresie ładu korporacyjnego.    

Aspekty międzynarodowe
Jeżeli organizacja działa na rynkach
międzynarodowych, należy ustalić 

któremu urzędowi nadzoru do ochrony 
danych podlega.

Zgoda na przetwarzanie 
Należy zrobić przegląd sposobów 

zabiegania o dane, ich pozyskiwania 
i zapisywania oraz stwierdzić, 

czy wymagają one zmian.  

Dzieci
Należy już zacząć rozważać wdrożenie 
systemów dla weryfikacji wieku osób 

i pozyskiwania zgody na czynności 
związane z przetwarzaniem danych 
od rodzica lub opiekuna prawnego. 

Prawa osób fizycznych
Należy sprawdzić procedury celem 

potwierdzenia, że obejmują 
one wszystkie prawa, jakie posiadają 

osoby fizyczne, w tym sposoby 
usuwania danych osobowych,  

przekazywania danych drogą elektroniczną 
i w powszechnie używanym formacie.   

Informowanie o polityce prywatności
Należy przejrzeć obecne oświadczenia 

o polityce ochronie prywatności 
i wdrożyć plan przeprowadzenia 

koniecznych zmian zgodnie
z terminem wprowadzenia RODO.
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