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Jak się ustrzec przed pozwami i uniknąć 
kar w następstwie wejścia w życie RODO?

Radosław Kowalski

doradca podatkowy



Co grozi za naruszenie RODO?

Kara pieniężna do 20 000 000 euro 
albo 4 % całkowitego światowego 

obrotu przedsiębiorstwa z 
poprzedniego roku obrotowego

Odpowiedzialność odszkodowawcza za 
szkodę poniesioną przez podmiot danych, a 

spowodowaną naruszeniem RODO



Kara do 10 000 000 euro albo 2 % obrotu

w szczególności za naruszenie: 

• zasad udzielania zgody przez dziecko, 

• privacy by design, 

• privacy by default, 

• wymogów dotyczących powierzenia przetwarzania danych lub 
współadministrowania nimi, 

• przepisów o rejestrowaniu czynności przetwarzania, 

• zasad bezpieczeństwa danych, 

• zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego i informowania o nich podmiotów 
danych.



Kara do 20 000 000 euro albo 4 % obrotu

w szczególności za naruszenie:

• podstawowych zasad przetwarzania, w tym ograniczenia celu, minimalizacji danych, 
prawidłowości oraz przetwarzanie bez podstawy prawnej,

• praw osób, których dane dotyczą,

• przekazywania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej,

• nieprzestrzegania nakazu, tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania 
lub zawieszenia przepływu danych orzeczonego przez organ nadzorczy.



Kwestie decydujące o wysokości kary
charakter, waga i czas trwania naruszenia

umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia

działania podjęte w celu minimalizacji szkody poniesionej przez podmiot danych

stopień odpowiedzialności administratora lub procesora

wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub procesora

stopień współpracy z organem nadzorczym

kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie

sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu

przestrzeganie wcześniej zastosowanych wobec administratora lub procesora środków

stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania

wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy



Dane osobowe

wszelkie informacje 
dotyczące 
zidentyfikowanej lub 
możliwej do 
zidentyfikowania osoby 
fizycznej

osobą możliwą do 
zidentyfikowania jest taka, 
której tożsamość można 
określić bezpośrednio lub 
pośrednio

np. na podstawie 
identyfikatora takiego jak: 

imię, nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o 
lokalizacji, identyfikator 
internetowy, lub czynnik 

związany z jej tożsamością



Przesłanki przetwarzania

Zgoda 

Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy

Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

Niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

Niezbędność do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią



Zgoda podmiotu danych

Okazanie woli

• dobrowolne

• konkretne 

• świadome

• jednoznaczne 

Forma

• oświadczenie

• wyraźne 
działanie 
potwierdzające

Cel okazania 
woli

• przyzwolenie 
na 
przetwarzanie



Wykonanie umowy

Wykonanie umowy

• istnienie  umowy

• podmiot danych musi być jej stroną

• przetwarzanie musi być niezbędne do wykonania umowy

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

• działania na tzw. przedpolu umowy np. negocjacje, przygotowanie oferty

• na żądanie podmiotu danych

• przetwarzanie musi być niezbędne dla realizacji tych działań



Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes administratora

Podstawowe prawa i wolności podmiotu danych oraz jego 
interesy

Co jest nadrzędne?

• charakter interesu, rodzaj prawa lub wolności, sposób przetwarzania danych, 
zagrożenia z niego wynikające, relacje z administratorem, łatwość zatrzymania 
przetwarzania, liczba podmiotów przetwarzających dane



Prawo do przenoszenia danych

Dane osobowe muszą być przetwarzane na podstawie:

• wykonywania umowy

• niezbędności przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy

• zgody osoby, której dane dotyczą

Dane muszą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany



Prawo do przenoszenia danych

Dane osobowe muszą być przetwarzane na podstawie:

• wykonywania umowy

• niezbędności przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy

• zgody osoby, której dane dotyczą

Dane muszą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany



Jakich danych dotyczy to prawo

Danych osobowych

• przekazanych aktywnie i świadomie przez 
podmiot danych

• tzw. danych „zaobserwowanych”, które są 
przekazywane administratorowi wraz z 
korzystaniem z określonej usługi lub urządzenia



Jakich danych dotyczy to prawo

Danych osobowych

• przekazanych aktywnie i świadomie przez 
podmiot danych

• tzw. danych „zaobserwowanych”, które są 
przekazywane administratorowi wraz z 
korzystaniem z określonej usługi lub urządzenia



Uprawnienia

Prawo do otrzymania danych osobowych

Prawo do przesłania danych innemu administratorowi

Prawo do żądania, przesłania danych do nowego
administratora

• o ile jest to technicznie możliwe



Wymogi wobec administratora

Brak przeszkód dla korzystania z prawa

Odpowiednie przekazanie danych tj.:

• w ustrukturyzowanym

• powszechnie używanym formacie

• nadającym się do odczytu maszynowego



Ograniczenie prawa

Nie ma zastosowania do przetwarzania, które 
jest niezbędne

• do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym

• lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi

Nie może niekorzystnie wpływać na prawa i 
wolności innych



Przesłanki prawa do usunięcia danych

Dane nie są już niezbędne 
do celów, w których 
zostały zebrane

Podmiot danych cofnął 
zgodę, na której opierało 
się przetwarzanie i nie ma 
innej podstawy dla 
przetwarzania

Wniesiono sprzeciw 
słabszy i nie ma 

nadrzędnych prawnie 
uzasadnionych podstaw 

dla przetwarzania lub 
sprzeciw mocnisjszy

Dane osobowe były 
przetwarzane niezgodnie z 

prawem

Dane osobowe muszą być 
usunięte w celu 
wywiązania się z 

obowiązku prawnego

Dane osobowe zebrano w 
związku z oferowaniem 

usług społeczeństwa 
informacyjnego dziecku na 

podstawie jego zgody



Wyłączenie prawa, w zakresie w jakim przetwarzanie jest 
niezbędne

Do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

Do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych

Do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi

Z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego 

Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, do 
celów statystycznych

Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń



Prawo do bycia zapomnianym

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i ma obowiązek ich 
usunięcia

Podejmuje rozsądne działania, by poinformować innych 
administratorów przetwarzających te dane o konieczności usunięcia 
łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji

Bierze się pod uwagę koszty realizacji i dostępną technologię



Prawo do niepodlegania profilowaniu

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji

• w tym profilowania

• profilowanie polega na wykorzystaniu danych 
osobowych do oceny niektórych czynników człowieka

Decyzja musi wywoływać wobec człowieka

• skutki prawne

• w inny podobny sposób istotnie nań wpływać 



Gwarancje profilowania

nie może opierać się na danych szczególnej kategorii

• zgoda lub niezbędność przetwarzania ze względów na ważny interes 
publiczny

• właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów 

niestosowanie takiego przetwarzania wobec dzieci

prawo odwołania się od wydanej decyzji do człowieka

odpowiednie matematyczne i statystyczne procedury profilowania

dbanie o poprawność danych w celu zmniejszenia ryzyka błędów

zapobieganie dyskryminacji



Dodatkowe obowiązki związane z profilowaniem

obowiązki informacyjne

obowiązkowa ocena
skutków przetwarzania
dla ochrony danych



Dziękuję za uwagę!

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria 
Radców Prawnych sp. k.

ul. Żwirki 17
90-539 Łódź
+ 48 42 631 94 44

Biurowiec Spektrum, piętro 25,
ul. Twarda 18
00-105, Warszawa
+ 48 22 526 55 20

ul. Legnicka 17 lok. 6 
53-671 Wrocław

Witold Chomiczewski, LL.M.
wspólnik, radca prawny

witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl
TT: @wchomiczewski
tel.: +48 503 027 760


