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WSTĘP
Czym jest RODO (GDPR)?  

Jakie zmiany w ochronie danych osobowych
wprowadza? 

 

Kogo dotyczy RODO i jakie wymogi trzeba spełnić, aby
odpowiednio zabezpieczyć firmowe dane zgodnie z
nowym rozporządzeniem? 

Jakie są ogólne definicje i zasady przetwarzania danych? 

 

Co po wdrożeniu RODO?  

Jakie działania trzeba zaplanować? 

 

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w
poradniku, przygotowanym przez zespół WBT-IT. 

 

Specjaliści WBT-IT dysponują zarówno aktualną wiedzą,

jak i praktycznym rozeznaniem. Mają za sobą szereg
udanych wdrożeń RODO, dzięki czemu informacje
zawarte w niniejszym poradniku stanowią sprawdzone i
pewne źródło informacji. 
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SPIS TREŚCI

CZYM JEST RODO

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych
Osobowych, w Unii Europejskiej funkcjonuje również
pod nazwą GDPR - General Data Protection Regulation.  

W życie weszło 25 maja 2018 roku i obowiązuję
jednolicie na terenie całej Unii Europejskiej. 
 

To zbiór przepisów, które odnoszą się do wszystkich firm,

które w jakikolwiek sposób przetwarzają lub
przechowują dane osobowe.  

 

Zaczynając od danych z poczty internetowej każdego
pracownika, poprzez serwery, systemy informatyczne,

działania marketingowe, analityczne, obieg
dokumentów, po zewnętrzne dyski i urządzenia
mobilne. 

 

RODO po raz pierwszy w historii
ustawodawstwa UE wprowadza przepisy
ujednolicające zasady przetwarzania
danych osobowych na terenie Państw
Członkowskich UE.  

 

CO CIEKAWE



Ustawa dostosowująca RODO na gruncie przepisów
ustawodawstwa krajowego to: Ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (weszła w życie
w dniu 25.05.2018 r.). Ustawa ta uchyliła obowiązującą
dotychczas ustawę o ochronie danych osobowych z 1997
r. 
 

Zmieniona została treść i struktura ustawy. Po jej
nowelizacji traktuje ona głównie o Prezesie Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (struktura urzędu,

kompetencje) oraz certyfikacji; jeden z ostatnich
rozdziałów poświęcony jest karom, które mogą dostać
nałożone na podmioty naruszające w swojej działalności
przepisy RODO. 

 

W przypadku Polski przyjęcie RODO wymagało
modyfikacji całego systemu prawnego –

przeanalizowania i zmiany zapisów ponad 

130 ustaw sektorowych.  

 



SPIS TREŚCISPIS TREŚCI

PODSTAWOWE DEFINICJE RODO
Podstawowe definicje pojęć zawartych w całym akcie,

zawiera art. 4 RODO. Przedstawiamy najważniejsze z
nich: 

 

Dane osobowe - oznaczają 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. 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, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie.

Dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie
lub niszczenie - innymi słowy wszelkie operacje
dokonywane na danych 



Administrator danych osobowych – w skrócie ADO,

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; podmiot przetwarzający wykonuje
przetwarzanie na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych zawartych z ADO
(Administratorem) 

 

 

 

Strona trzecia -  oznacza osobę fizyczną lub prawną,

organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba,

której dane dotyczą, administrator, podmiot
przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia
administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą
przetwarzać dane osobowe; 

https://wbt-it.pl/


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. 

 

 

 

Pseudonimizacja -  oznacza przetworzenie danych
osobowych w taki sposób, by nie można ich było już
przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez
użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie
dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są
objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 
 

 

 

Organ nadzorczy -  oznacza niezależny organ publiczny
ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art.
51; w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (wcześniej: Generalny Inspektor Ochrony
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. Każdy incydent
bezpieczeństwa podlega zgłoszeniu do PUODO;

procedura zostanie omówiona w dalszej części
prezentacji 
 

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub prawna prowadząca
działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej,
w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące
regularną działalność gospodarczą; 

 

 

 

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. Zgoda ta jest bardzo
często przesłanką legalności przetwarzania danych; aby
móc przetwarzać dane zgodnie z prawem, konieczne
jest pozyskanie tej zgody od osoby, której dane dotyczą,

zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami. 



większa odpowiedzialność firm
RODO zwiększa znaczenie analizy ryzyka przed
podjęciem działań
wprowadzone zostają dwie zupełnie nowe zasady –

privacy by design i privacy by default. Obie
wymuszają odpowiednie podejście do ochrony
danych osobowych już na etapie kreowania
systemów IT i tworzenia technologii.  
firmy przetwarzające dane osobowe muszą
umożliwić klientowi korzystanie z szeregu praw, które
wprowadza RODO. Mowa między innymi o prawie do
bycia zapomnianym czy prawie do informacji 
wprowadzona została zasada minimalizacji
przetwarzanych danych, co w praktyce oznacza, że
firmy powinny przetwarzać i gromadzić tylko
niezbędne dane. 

został zwiększony obowiązek informacyjny, co
mogliśmy wszyscy boleśnie odczuć w maju, gdy
byliśmy zalewani mailami z aktualnymi informacjami
od firm przetwarzające nasze dane 

większe znaczenie zgód na przetwarzanie danych z
możliwością ich przenosin, weryfikacji

SPIS TREŚCI

CO ZMIENIA RODO

RODO wprowadza szereg zmian, które obejmą w
zasadzie większość firm. Oto najważniejsze z nich: 



 

zmienił się kształt umów o powierzaniu danych. 

Umowy są teraz dokładniejsze i bardziej
rozbudowane, obejmując dokładny zakres ochrony
danych i ich przetwarzania oraz udostępniania
zmienia się podejście do profilowania danych i
automatyzowania ich przetwarzania. 

w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych
osobowych firmy mają obowiązek reagować w czasie
do 72 godzin po wydarzeniu, w przeciwnym razie
grożą im poważne konsekwencje.

zmienia się podejście do samych zbiorów danych. Nie
jest już konieczne rejestrowanie w GIODO baz danych.

Zamiast tego konieczne jest prowadzenie rejestrów
czynności przetwarzania.

W roli administratora bezpieczeństwa informacji
(ABI), którego obecność była dobrowolna, pojawia się
inspektor ochrony danych (IOD), którego wyznaczenie
w niektórych firmach może być obowiązkowe.  

przepisy wprowadzone przez RODO obejmują
również firmy spoza Unii Europejskiej, jeśli
przetwarzają one dane osobowe ludzi 
przebywających na terenie Wspólnoty oraz ich
wykorzystanie jest związane z monitorowaniem
zachowań tych osób oraz z oferowaniem im różnego
rodzaju usług lub towarów 

SPIS TREŚCI

Patrząc na skalę zmian jakie niesie ze sobą RODO,

łatwiej zrozumieć skąd to całe zamieszanie związane z
RODO i dlaczego tak dużo firm czuje obawy i
wątpliwości przed wdrożeniem. 

 

Zastanówmy się teraz kogo dotyczy RODO, w jakim
zakresie i dlaczego.



Zgodnie z art. 2 RODO: 

„rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności
osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony
danych osobowych” 

 

Zgodnie z motywem 14 RODO: 

„rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych
osobowych dotyczących osób prawnych, w
szczególności przedsiębiorstw będących osobami
prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz
danych kontaktowych osoby prawnej.” 
 

Zgodnie z art. 3 RODO 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. 
 

RODO ma zastosowanie również do podmiotu, który ma
siedzibę poza terenem UE, ale siedziba ta znajduje się w
miejscu, co do którego ma mocy prawa
międzynarodowego publicznego stosuje się przepisy
dotyczące Państw Członkowskich 

 

 

KOGO DOTYCZY RODO

Art. 3 RODO wprowadza w tym zakresie 2 wyjątki rozszerzające dla
podmiotów spoza terenu UE: 

- Czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów i usług
osobom których dane dotyczą w Unii  (również nieodpłatne)  

- Dochodzi do monitorowania zachowań osób na terenie UE (portale
społecznościowe takie jak Facebook) 

Takie podmioty są zobowiązane do wyznaczenia przedstawiciela,

który będzie reprezentował je w sprawach związanych z RODO. 

CO WAŻNE



Tytuł V rozdział 2 TUE – polityka zagraniczna i
międzynarodowa UE; 

Sprawy nieobjęte zakresem UE (np. bezpieczeństwo
narodowe, prawo o aktach stanu cywilnego – ale
traktat z Lizbony z 2009 r. rozszerzył kompetencję UE
na wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych
osobowych, więc znaczenie marginalne) 

Przetwarzanie danych na prywatny użytek 

Zapobieganie przestępczości 
Dane osób zmarłych 

Prawo prasowe 

KOGO NIE DOTYCZY RODO

Wyłączenia RODO, zgodnie z Art. 2 RODO: 



Zasady i podstawy przetwarzania danych 

W celu zapewnienia legalności przetwarzania danych,

musi odbywać się ono na podstawie jednej ze
wskazanych w art. 6 RODO podstaw; 

 

Przetwarzanie powinno odbywać się w sposób
przejrzysty i rzetelny i zrozumiały dla osoby, której
dane dotyczą (vide spełnienie obowiązków
informacyjnych z art. 13 i art. 14 RODO); 

 

Przetwarzanie nie powinno wykraczać poza cel, dla
jakiego dane są zbierane (nie dotyczy przetwarzania w
celach archiwalnych, statystycznych, historycznych lub
naukowych) i powinno odbywać się w najbardziej
ograniczonym zakresie, jak jest to możliwe (zasada
minimalizacji danych) 

 

Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, środków
organizacyjnych i technicznych i procedur stosowanych
przy przetwarzaniu danych (integralność i poufność),

które będą zapobiegać wystąpieniu incydentów
bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

Za przestrzeganie powyższych zasad odpowiedzialny
jest Administrator Danych Osobowych, który dodatkowo
powinien być w stanie wykazać, iż zasady te są w jego
organizacji względem danych przetwarzanych
respektowane (zasada rozliczalności) 

CO WAŻNE



W celu zapewnienia legalności przetwarzania,

konieczne jest zaistnienie jednej z następujących
przesłanek: 

 

 

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgoda udzielona przez osobę,

której dane dotyczą -  kwestię treści zgody reguluje art. 7
RODO. Zgoda musi być dobrowolna, świadoma,

konkretna; może być udzielona w jednym lub większej
liczbie celów; udzielający zgody zawsze powinien być
świadom, w jakim celu, jakiemu podmiotowi i w jakim
zakresie danych jej udziela; nie jest możliwe udzielenie
zgody  „blankietowej”. Powinna być ona sformułowana
w sposób jasny i klarowny.  W treści zgody powinna
znaleźć się informacja o ADO, o podstawie
przetwarzania, odbiorcach danych, informacja o
możliwości wycofania zgody (przy czym powinno to
odbywać się w sposób równie dostępny, jak jej
wyrażenie) oraz o zgodności z prawem przetwarzania,

którego dokonano zanim została wycofana; informacja o
możliwości dostępu do danych, prawa przeniesienia,

modyfikacji i usunięcia, a także o możliwości złożenia
sprzeciwu oraz skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 

https://wbt-it.pl/oferta/


CO WAŻNE

Nie powinno się zbierać zgody, tam gdzie nie jest to
niezbędne. Jeżeli przetwarzanie pewnej kategorii
danych nie jest niezbędne do wykonania umowy czy
usługi, a wykonanie umowy czy usługi uzależniane jest
od wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych, to
nie będzie to przetwarzanie zgodne z prawem
(dobrowolność zgody) 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Dziecko może wyrażać zgodę po ukończeniu 16
roku życia. Minimalny wiek, który mogą zakreślić
państwa członkowskie wg RODO wynosi 13 lat; dla dzieci
poniżej tych granic wieku zgody udziela przedstawiciel
 ustawowy lub opiekun. Nie uchybia to przepisom
krajowym w zakresie zdolności do czynności prawnych. 

 

 

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych jest
niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na jej
żądanie przed zawarciem umowy - istotna jest tutaj
kwestia niezbędności podania danych. Do przetwarzania
na tej podstawie możemy zbierać tylko dane, które są
niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli zbieramy inne
dane, to przetwarzanie w tym szerszym zakresie
powinno opierać się już na zgodzie. Zgoda jednak nie
może być warunkiem wykonania takiej umowy. 



Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (kwestie podatkowe, finansowe,

ubezpieczeniowe, związane z udzieleniem informacji
podmiotom, które mają prawo żądania udzielenia
danych informacji; np. przechowywanie dokumentacji
akt osobowych związanej ze stosunkiem pracy – 50 lat).
Ta podstawa prawna ponadto musi znajdować się w
prawie unijnym, lub w prawie państwa członkowskiego,

któremu podlega administrator.   
 

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi; 
Ta podstawa przetwarzania również musi odnaleźć
unormowanie w zakresie przepisów prawa unijnego lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ADO. 

  

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne
do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  w przypadku, kiedy
na daną chwilę nie mamy możliwości uzyskania zgody
tej osoby. Jest to niejako przesłanka „awaryjna”. Stosuje
się ją w sytuacji, kiedy nie ma możliwości przetwarzania
danych na innej podstawie, a jest to niezbędne. 

Definicja żywotnych interesów  - przyjmuje się, że chodzi
o zdrowie, życie, interesy majątkowe. 



Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 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. (ta podstawa przetwarzania nie odnosi się do
organów publicznych w zakresie realizowanych przez
nich zadań). 

 

 

Prawnie uzasadnione cele to np.: 

Dochodzenie roszczeń, 

Marketing bezpośredni, 
Monitoring w miejscu pracy (z uwagi na względy
bezpieczeństwa) 

Zapobieganie oszustwom 

Szczególne kategorie danych: 

 

Dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji      
 seksualnej 
Dane biometryczne (fizjologiczne, fizyczne,

behawioralne), 

Dane genetyczne, 

Dane dotyczące poglądów politycznych, przekonań
religijnych i światopoglądowych, 

Pochodzenie rasowe, etniczne 

Przynależność do związków zawodowych 



Podstawy przetwarzania szczególnych kategorii
danych: 

OBOWIĄZKI ADO

Wdrożenie środków bezpieczeństwa: polityki
bezpieczeństwa, zarządzania systemem
informatycznym, wprowadzenia systemu
upoważnień, podpisania oświadczeń o zachowaniu
poufności 
Wdrożenia odpowiednich środków technicznych oraz
organizacyjnych celem zapewnienia największego
bezpieczeństwa przetwarzania danych; 

Stosowanie kodeksów postępowania (art. 40 RODO), 

Stosowanie mechanizmów certyfikacji, 
Prowadzenie rejestrów przetwarzania i rejestrów
kategorii czynności przetwarzania 

Szyfrowanie danych 

Zapewnienie ciągłości przetwarzania w razie
wystąpienia incydentu 

Przetwarzanie możliwe jedynie na podstawie
wyraźnie udzielonej w tym zakresie zgody, 

Przetwarzanie danych jest uzasadnione realizacją
obowiązków z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego, ochrony socjalnej,  
Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą (niemożliwość udzielenia zgody) 

Dane są upublicznione przez osobę, której dotyczą 

Dochodzenie roszczeń 

Profilaktyka medyczna, zdrowie publiczne 

Ważny interes publiczny 

Cele archiwalne, historyczne, statystyczne, naukowe 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki
Administratora Danych Osobowych: 



Przetwarzanie tylko takich danych, do których
umocowuje upoważnienie;

Zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa i Polityką
zarządzania systemami informatycznymi;
Przestrzeganie zasad panujących w organizacji,
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa:

polityka haseł do systemów komputerowych,

wygaszanie ekranu podczas odchodzenia od
stanowiska, polityka „czystego biurka” – chowanie
dokumentacji w zamykanych szafach na koniec dnia
pracy, odpowiednie zabezpieczenie danych w
sytuacji, gdy w pomieszczeniu w którym
przetwarzane są dane przebywają osoby
nieuprawnione
Świadomość w zakresie incydentów bezpieczeństwa;

jak należy postępować 

Kodeksowy obowiązek zachowania poufności (kodeks
pracy, UZNK, przepisy karne) 

Obowiązki ADO i związane z tym obowiązki
pracowników: 



Z dniem 25 maja 2018 r. zmianie ulegają obowiązujące
dotychczas przepisy w zakresie powoływania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który na
gruncie nowej, unijnej regulacji, ustępuje miejsca
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (IOD). 

 

Warto nadmienić, iż IOD w organizacji danego podmiotu
powinien mieć zapewnioną pełną niezależność, tak,

żeby bez przeszkód móc wykonywać ciążące na niej
zadania. Z uwagi na powyższe uznaje się, iż Inspektor w
trakcie wykonywania swoich obowiązków podlegać
powinien jedynie najwyższemu kierownictwu podmiotu
przetwarzającego dane; jego działalność nie może
również polegać na stosowaniu się do instrukcji
wyznaczonych przez podmiot przetwarzający dane.  

Inspektora należy natychmiastowo włączać we
wszystkie sprawy z zakresu ochrony danych osobowych,

zaś podmioty przetwarzające dane powinny mu w tym
zakresie służyć wsparciem oraz niezbędnymi
informacjami. 
 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, do pełnienia
funkcji IOD może zostać wyznaczona osoba bądź z
wewnętrznej struktury podmiotu przetwarzającego
dane (pracownik), bądź osoba z zewnątrz (outsourcing).

 Jeżeli na IOD decydujemy się wyznaczyć pracownika
należy zadbać o to, aby wykonywane przez niego
obowiązki nie powodowały konfliktu interesów z funkcją
IOD (np. członkowie zarządu, dyrektorzy zarządzający,

główny księgowy, radca prawny prowadzący obsługę
prawną, etc.) 

 

 

FUNKCJA I OBOWIĄZKI IOD



spełnianie obowiązku informacyjnego wobec
podmiotów, u których pełni on funkcję Inspektora
Ochrony Danych. Jego domeną będzie również
doradztwo w zakresie prawa ochrony danych
osobowych, udzielanie zaleceń w tym zakresie oraz
szkolenia personelu podmiotów przetwarzających
dane. 

Inspektor sprawuje również funkcję kontrolną –

monitoruje przestrzeganie przepisów rozporządzenia
oraz dot. ochrony danych osobowych poprzez
przeprowadzanie okresowych audytów zgodności
przetwarzania z przepisami obowiązującego prawa. 

Inspektor to osoba wyznaczona do współpracy z
organem nadzorczym (Prezesem Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), a także „punkt kontaktowy” w
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych –

funkcję tę realizuje m. in. poprzez obowiązek
określony w art. 11 ustawy o ochronie danych
osobowych, tj. udostępnienie danych kontaktowych
inspektora na swojej stronie internetowej lub w inny,

ogólnodostępny sposób w miejscu prowadzenia
działalności. 

 

Obowiązki IOD: 



Kryteria stosowania sankcji w RODO: 

 

a) charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy
uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego
przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których
dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie
szkody; 

b) umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia; 

c) działania podjęte przez administratora lub podmiot
przetwarzający w celu zminimalizowania szkody
poniesionej przez osoby, których dane dotyczą; 

d) stopień odpowiedzialności administratora lub
podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków
technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez nich
na mocy art. 25 i 32; 

e) wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony
administratora lub podmiotu przetwarzającego; 

f) stopień współpracy z organem nadzorczym w celu
usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego
ewentualnych negatywnych skutków; 

g) kategorie danych osobowych, których dotyczyło
naruszenie; 

h) sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o
naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie
administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili
naruszenie; 

i) jeżeli wobec administratora lub podmiotu
przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały
wcześniej zastosowane w tej samej sprawie środki, o
których mowa w art. 58 ust. 2 – przestrzeganie tych
środków; 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RODO



j) stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania
na mocy art. 40 lub zatwierdzonych mechanizmów
certyfikacji na mocy art. 42; oraz 

k) wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki
mające zastosowanie do okoliczności sprawy, takie jak
osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z
naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięte straty. 

 

 

Naruszenia przepisów dotyczących następujących
kwestii podlegają zgodnie z ust. 2 administracyjnej
karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR, a w
przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego
całkowitego rocznego światowego obrotu z
poprzedniego roku obrotowego, przy czym
zastosowanie ma kwota wyższa: 

 

a) obowiązków administratora i podmiotu
przetwarzającego, o których mowa w art. 8, 11, 25 –39
oraz 42 i 43; 

b) obowiązków podmiotu certyfikującego, o których
mowa w art. 42 oraz 43; 

c) obowiązków podmiotu monitorującego, o których
mowa w art. 41 ust. 4; 

 

Naruszenia przepisów dotyczących następujących
kwestii podlegają zgodnie z ust. 2 administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości 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: 

 

a) podstawowych zasad przetwarzania, w tym
warunków zgody, o których to zasadach i warunkach
mowa w art. 5, 6, 7 oraz 9; 



b) praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w
art. 12–22; 

c) przekazywania danych osobowych odbiorcy w
państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, o
którym to przekazywaniu mowa w art. 44–49; 

d) wszelkich obowiązków wynikających z prawa
państwa członkowskiego przyjętego na podstawie
rozdziału IX; 

e) nieprzestrzegania nakazu, tymczasowego lub
ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub
zawieszenia przepływu danych orzeczonego przez organ
nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 2 lub
niezapewnienia dostępu skutkującego naruszeniem art.
58 ust. 1. 
 

Każde państwo członkowskie może określić,

czy i w jakim zakresie administracyjne kary
pieniężne można nakładać na organy i
podmioty publiczne ustanowione w tym
państwie członkowskim. 

CO CIEKAWE



Kary pieniężne - UODO 

 

 

Art. 101.  
Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do
przestrzegania przepisów rozporządzenia 2016/679, inny
niż:  

 

1) jednostka sektora finansów publicznych,  

2) instytut badawczy,  

3) Narodowy Bank Polski  
 

w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na
podstawie i na warunkach określonych w art. 83
rozporządzenia 2016/679. 

 

Art. 102.  

1. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji,
administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000
złotych, na:  

 

1) jednostki sektora finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 pkt 1–12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych;  

2) instytut badawczy;  

3) Narodowy Bank Polski. 
 

Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji,
administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000
złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o
których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. 3. Administracyjne kary
pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu
nakłada na podstawie i na warunkach określonych w art.
83 rozporządzenia 2016/679.  

 

 



Art. 103.  

Równowartość wyrażonych w euro kwot, o których
mowa w art. 83 rozporządzenia 2016/679, oblicza się w
złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski w tabeli kursów na dzień 28
stycznia każdego roku, a w przypadku gdy w danym
roku NBP nie ogłasza średniego kursu euro w dniu 28
stycznia – według średniego kursu euro ogłoszonego w
najbliższej po tej dacie tabeli kursów NBP. 

 

Art. 104.  

Środki z administracyjnej kary pieniężnej stanowią
dochód budżetu państwa. Odpowiedzialność karna -

UODO 

 

Art. 107. 1.  
Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie
nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest
uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,

poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych, danych genetycznych, danych
biometrycznych przetwarzanych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.  

 

Art. 108.  

Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu
prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o
ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
dwóch. 



Przy wystąpieniu incydentu naruszenia danych
osobowych należy: 

 

Dokonać w ciągu maksymalnie 72 godzin zgłoszenia
tego faktu do PUODO; chyba, że ten incydent nie niesie
ze sobą ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których
dane dotyczą ( w przypadku opóźnienia – razem ze
zgłoszeniem wyjaśnienie przyczyn opóźnienia). Jeśli
działamy jako podmiot przetwarzający, to zgłoszenie
najpierw do ADO.  

 

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi co najmniej: 
 

a) 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; 

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego
punktu kontaktowego, od którego można uzyskać
więcej informacji; 
c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony
danych osobowych; 

d) 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. 

 

 

INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA



Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia
ochrony danych osobowych, w tym okoliczności, jego
skutki oraz podjęte działania zaradcze.  

 

Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu
weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu. 

W przypadku, w którym na skutek incydentu
bezpieczeństwa może dojść do naruszenia praw i
wolności osób fizycznych, o naruszeniu danych należy tę
osobę poinformować (informacja powinna być
udzielona zwięzłym, prostym i jasnym językiem).  

 

 

Zawiadomienie powinno zawierać dane tożsame do
tych, których udziela się organowi nadzorczemu. 

 

Wyjątki w tym zakresie: 

 

a) 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; 

 

b) administrator zastosował następnie środki
eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka
naruszenia praw lub wolności osoby, której dane
dotyczą, o którym mowa; 

 

c) 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. 



W przypadku, w którym na skutek incydentu
bezpieczeństwa może dojść do naruszenia praw i
wolności osób fizycznych, o naruszeniu danych należy
tę osobę poinformować (informacja powinna być
udzielona zwięzłym, prostym i jasnym językiem).  

 

Zawiadomienie powinno zawierać dane tożsame do
tych, których udziela się organowi nadzorczemu. 

 

Wyjątki w tym zakresie: 

 

a) 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; 

 

b) administrator zastosował następnie środki
eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka
naruszenia praw lub wolności osoby, której dane
dotyczą, o którym mowa; 

 

c) 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. 



SPIS TREŚCI

PO WDROŻENIU RODO
Jakie działania będą ważne po wdrożeniu RODO i o
czym należy pamiętać? 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Administrator jest zobowiązany do informowania o

każdym procesie, któremu poddane są dane osobowe

klientów. Osobom, których dane przetwarzamy

przysługuje też prawo do pełnego wglądu w proces

przetwarzania, a ADO musi to prawo spełnić

każdorazowo. Co więcej, po każdej zmianie w

przetwarzaniu danych osobowych np. udostępnienie ich

podmiotom trzecim, może pojawić się konieczność

poinformowania o tym fakcie osoby, których dane

dotyczą. Oczywiście jeśli udzielona wcześniej zgoda nie

obejmuje już takiego zakresu przetwarzania. Natomiast

podmiot który takie dane otrzyma i będzie je

wykorzystywał do własnych celów, powinien spełnić

obowiązek informacyjny z art. 14 RODO.  

 

Dokumentacja RODO 

 

Istotną kwestią jest ujęcie wszystkich zmian i działań w

dokumentacji. To nie tylko stos dokumentów, który

będzie zalegać w szufladzie. To pewnego rodzaju

zabezpieczenie i narzędzie, które będzie pomocne w

dalszych działaniach. Jak również przy analizie i kontroli

tych działań. Dokumenty takie jak polityka

bezpieczeństwa, rejestr przetwarzania danych, czy

rejestry incydentów nie tylko pomagają spełniać prawne

wymogi RODO, mają też duże znaczenie organizacyjne. 



SPIS TREŚCI
Duże znaczenie ma również skuteczne niszczenie

dokumentów firmowych. Brak stosownego

zabezpieczenia może doprowadzić do wycieku danych.

Czasami zwykłe przedarcie dokumentu z danymi i

wyrzucenie do kosza nie jest wystarczające i trzeba

skorzystać np. z niszczarki. 

 

Rejestry naruszeń 

 

To kolejny obowiązek, który zostaje z nami już na stałe

po wdrożeniu RODO. Nowe przepisy wskazują na

konieczność dokumentowania każdego incydentu

związanego z przetwarzaniem danych. Rejestr naruszeń

prowadzony przez administratora musi zawierać

okoliczności incydentu, jego konsekwencje i podjęte

działania zabezpieczające. W trakcie ewentualnej

kontroli musimy mieć możliwość udowodnić, że

zrobiliśmy wszystko co możliwe i konieczne, aby

naprawić sytuację i uniknąć jej na przyszłość. 

 

Zgody na przetwarzanie danych 

 

Do przetwarzania danych potrzebna jest konkretna

podstawa prawna, albo zgoda. RODO nie narzuca tu

konkretnej formy i metody na uzyskanie takiej zgody.

Wymusza jednak posiadanie dowodu jej uzyskania i jej

treści. W razie potrzeby powinniśmy udowodnić, że

osoba, która udzieliła zgody na przetwarzania, otrzymała

od nas niezbędne informacje dodatkowe. W tym

również te, dotyczące jej praw, sposobu i celu

przetwarzania danych itd. Po wdrożeniu RODO warto

zatem pamiętać, aby przechowywać wszystkie zgody

naszych klientów w jednym miejscu, razem z ich

dokładną treścią. 

 

 

 



Poczta elektroniczna 

 

Korespondencja mailowa, która zawiera dane osobowe,

musi być odpowiednio zabezpieczona. Najlepiej jeśli

będzie w formie zaszyfrowanego pliku, do którego hasło

przesłane zostanie innym kanałem komunikacyjnym.  

 

Przy wysyłce mailowej do kilku niepowiązanych

odbiorców, ukrycie adresów mailowych będzie

obowiązkiem, a nie mało istotnym detalem. Może też

lepiej będzie zrezygnować z systemowego

podpowiadania adresu e-mail, aby uniknąć ryzyka

pomyłki?  

 

Szkolenia RODO 

 

RODO wymusza zmianę podejścia do przetwarzania

danych osobowych nie tylko właścicieli firm, ale też

pracowników. To rodzi konieczność odpowiedniego

przygotowania ich do tej roli. Chodzi nie tylko o wiedzę,

ale też wypracowanie pewnych schematów i zasad w

określonym środowisku pracy. Dlatego po wdrożeniu

RODO warto pomyśleć o szkoleniach dla pracowników. 

Szkolenia podnoszą świadomość i pomagają uniknąć

najczęściej popełnianych błędów, które mogą narazić

firmę na straty zarówno finansowe jak również

wizerunkowe. 



Nośniki danych 

 

Dane musimy chronić nie tylko w sieci. Nie można

zapominać o fizycznych nośnikach. Często znajdują się

na nich informacje, w tym dane wrażliwe, które trzeba

zabezpieczyć. Nośnikiem danych jest nie tylko pendrive,

ale też wszelkie dyski zewnętrzne, telefony komórkowe,

wydruki dokumentów. Trzeba podejść do tematu

odpowiedzialnie i kompleksowo, wypracować działania

obejmujące zabezpieczenie wszystkich nośników w

firmie. Może warto będzie na przykład wprowadzić

zakaz korzystania z prywatnych nośników danych, a

jedynie z firmowych, które przed tym odpowiednio

zabezpieczymy? 

 

Powierzanie danych 

 

Outsourcing staje się coraz bardziej popularny. Przy tej

formie współpracy niezbędna jest umowa powierzenia

danych.  

Można powiedzieć, że będzie konieczna, w przypadku

każdej nowej współpracy, w ramach której dochodzi do

przetwarzania danych. Podmiot, któremu ADO

powierzył dane osobowe, też musi je odpowiednio

zabezpieczyć. Za wszystkie incydenty i uchybienia

ponosi odpowiedzialność na tej samej zasadzie co

administrator. 

 

To tylko kilka wybranych aspektów, które każda firma

powinna zaplanować i mieć pod kontrolą. 

Jeśli zależy Wam na pełnej wiedzy, szukacie wsparcia

przy i po wdrożeniu RODO - mamy dla Was propozycję...



SPIS TREŚCI

WSPÓŁPRACA Z WBT-IT

Proponujemy wdrożenia, profesjonalną opiekę

informatyczną, doradztwo i nie tylko. Mamy na koncie

szereg udanych wdrożeń RODO. Posiadamy sprawdzone

rozwiązania, wiemy jak odpowiednio chronić dane.   

 

Z powodzeniem pomagamy naszym partnerom również

po wdrożeniu, organizując szkolenia, służąc

doradztwem informatycznym, prawniczym i

biznesowym. 

 

Na naszej stronie internetowej znajdziecie więcej

szczegółów dotyczących oferty i możliwości

współpracy. Zachęcamy do kontaktu przedstawicieli

zarówno dużych, jak i mniejszych firm. Działamy w

różnych branżach, a nasze usługi wykraczają poza

ochronę danych osobowych, czy standardowy

outsourcing IT.  

 

Porozmawiajmy o Twoim biznesie! 

 

Zapraszamy na darmowe konsultacje IT w naszym

biurze, na których dowiecie się dokładniej jak możemy

przyspieszyć rozwój Waszego biznesu i jak go

odpowiednio chronić.                       
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