
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 
zgodnie z RODO

Praktyczne i prawdziwe aspekty wdrożenia RODO, 

a nadgorliwość w jego stosowaniu

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(dalej RODO)

Stosowanie od 25 maja 2018 roku



Administrator danych - „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, 
organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w 
imieniu administratora;



OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i 
wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie rozporządzeniem i aby 
móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i 
uaktualniane (RODO art. 24. 1. art. 32.)

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania; 

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu 
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.



KILKA ABSURDÓW

1. Szafy RODO

2. Audyty RODO za kilkadziesiąt tysięcy zł

3. Pseudonimy czy numery zamiast imion i nazwisk uczniów, 
pracowników czy pacjentów



Inne, dodatkowe, nowe obowiązki administratorów oraz prawa osób, 
których dane dotyczą:

- Rozszerzone obowiązki informacyjne,

- Nowe zasady uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych

- Ograniczenie profilowania,

- Prawo do przenoszenia danych,

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do usuwania danych, prawo 
„do bycia zapomnianym”

- Informowanie o naruszeniach ochrony danych,

- Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna 
ochrona danych,

- Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza



KILKA ABSURDÓW

Obowiązek informacyjny na fakturach czy przy formularzach kontaktowych

„Nie przyjmę danych do faktury bo nie ma fakturzystki jako osoby 
upoważnionej”

Zgoda na przetwarzanie danych w celu wyrobienia nowego dowodu 
osobistego

Żądanie usunięcia danych z bazy PESEL czy z dokumentacji medycznej



ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasada legalności – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób 
przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i 
przejrzystość”);

2. Zasada celowości – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie 
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami 
(wyjątek stanowi dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie 
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych („ograniczenie celu”);

3. Zasada adekwatności- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co 
niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);



ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4. Zasada merytorycznej poprawności - prawidłowe i w razie potrzeby 
uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, 
które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie 
usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

5. Zasady ograniczenia czasowego - przechowywane w formie umożliwiającej 
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie 
przechowywania”);

6. Zasada integralności i poufności - przetwarzane w sposób zapewniający 
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych



DANE OSOBOWE

„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 

lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość osoby fizycznej;



DANE SZCZEGÓLNIE CHRONIONE
szczególne kategorie danych osobowych

Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających:

- pochodzenie rasowe lub etniczne,

- poglądy polityczne,

- przekonania religijne lub światopoglądowe,

- przynależność do związków zawodowych,

- danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej,

- danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa,

- danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

„dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej –
ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;



Zamknięty cmentarz, bo nagrobki zawierały imiona i nazwiska osób jeszcze 

żyjących

Niepełnosprawni kierowcy nie otrzymają zniżki na abonament parkingowy 

bo RODO zabrania Urzędowi przetwarzać danych o stanie zdrowia

Zdejmowanie tabliczek informacyjnych z drzwi pokoi i gabinetów 

pracowniczych

KILKA ABSURDÓW



REJESRTY DO PROWADZENIA (art. 30 RODO)

• Każdy administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych, za które odpowiada.

• Każdy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii 
czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora.

• Rejestry mają formę pisemną, w tym formę elektroniczną.

• Rejestry udostępniane są na żądanie organu nadzorczego.

• Obowiązek prowadzenia rejestrów nie mają zastosowania do przedsiębiorcy 
lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, 
którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje 
szczególne kategorie danych osobowych.



RODO ma służyć do wzmocnienia ochrony danych osobowych, a nie po to 
by nakładać kary finansowe.

Proces dostosowania firmy do RODO nie skończył się w dniu 25 maja.

W różnych organizacjach będą stosowane różne środki bezpieczeństwa, 
adekwatne do ilości i kategorii przetwarzanych danych. 

Mają być zastosowane metody i środki ochrony danych, których 
skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszam do zadawania pytań

Piotr Glen 


