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Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych. 



Czym jest RODO?

RODO - akt prawny stosowany bezpośrednio.

Ma pierwszeństwo w wypadku kolizji z prawem krajowym - art. 91 
ust. 3 Konstytucji.



Czym są dane osobowe?

Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej. 



Czym są dane osobowe?

W szczególności na podstawie identyfikatora takiego:

• 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.



Dane osobowe zwykłe a wrażliwe

Dane osobowe można podzielić na dane zwykłe i szczególną kategorię 
danych  (dane wrażliwe).

• Dane zwykłe - katalog otwarty. 

• Są to m.in.:   imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer 
telefonu, adres e-mail, waga. 



Dane osobowe zwykłe a wrażliwe.

• Dane wrażliwe są to takie informacje, które podlegają szczególnej 
ochronie. 

• Co do zasady zabrania się przetwarzania tych danych.



Dane osobowe zwykłe a wrażliwe.

Są to dane osobowe:
• ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
• przynależność do związków zawodowych 
• dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 
• dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej 

osoby. 



Jakie czynności podlegają RODO?

Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, takie jak: 

• zbieranie danych, 

• przechowywanie danych, 

• usuwanie danych, 

• opracowywanie danych, 

• udostępnianie danych.



Kto odpowiada za prawidłowe 
przetwarzanie danych?

Kim jestem?

Administrator
Podmiot 

przetwarzający 



Podstawy przetwarzania danych zwykłych 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów;



Podstawy przetwarzania danych zwykłych 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;



Podstawy przetwarzania danych zwykłych 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;



d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

Podstawy przetwarzania danych zwykłych 



e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi;

Podstawy przetwarzania danych zwykłych 



f) 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.

Podstawy przetwarzania danych zwykłych 



Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku 
konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może 
uchylić zakazu przetwarzania danych wrażliwych;



b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i 
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, 
której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii 
lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem 
zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującym 
odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów 
osoby, której dane dotyczą;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, 
której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażania zgody;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności 
prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez 
fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach 
politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod 
warunkiem że:

1. przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków 
tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w 
związku z jego celami 

2. dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody 
osób, których dane dotyczą;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



e)przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty 
upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



f) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez 
sądy;

g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 
interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie 
naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i 
konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, 
których dane dotyczą;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 
medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy 
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 
społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z 
pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, że dane 
przetwarzane są przez pracownika podlegającego obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



i) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem 
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona 
przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub 
zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, 
na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które 
przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności 
osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



j) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie 
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 RODO, na podstawie 
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa 
do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki 
ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane 
dotyczą.

Podstawy przetwarzania danych 
wrażliwych 



Od kiedy stosujemy RODO?

RODO stosujemy od dnia 25 maja 2018 r. 

Do tej daty wszystkie podmioty, które podlegają RODO, powinny być 
gotowe do jego stosowania, ponieważ nie będzie żadnego 

dodatkowego okresu przejściowego.



Co grozi za naruszenia RODO?

RODO przewiduje szeroki katalog sankcji, w tym wysokie kary 
pieniężne (nawet do 20.000.000 EUR lub do 4 % całkowitego 

rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku 
obrotowego).

+ sankcje administracyjne,

+ sankcje karne,

+ sankcje cywilne (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa i 
dobra osobiste),

+ odpowiedzialność z prawa pracy.



Wprowadzenie nowej zasady rozliczalności 
w ochronie danych

1. każdy administrator będzie musiał samodzielnie zdecydować, jakie 
zabezpieczenia, dokumentację i procedury przetwarzania danych 
wdrożyć,

2. wykazanie przez administratora przestrzegania prawa.



Jak przygotować się do RODO?

Każda firma powinna przeanalizować jakie dane oraz w jakim celu 
zbiera (pracownicy, kontrahenci, etc.) i sprawdzić co trzeba zmienić w 

tej praktyce oraz systemach informatycznych przed 25 maja 2018 r.

ROZPOCZYNA SIĘ OD ANALIZY RYZYKA
Cztery etapy oceny ryzyka: 
 kontekst dla oceny ryzyka,
 opis i identyfikacja wymagań prawnych i 

techniczno-organizacyjnych,
 szacowanie i ocena ryzyka,
 postępowanie z ryzkiem.



Pierwszy krok do prowadzenia rejestru 
czynności przetwarzania

Zanim będzie stosowane rozporządzenie, warto dokonać swego 
rodzaju audytu przygotowawczego i udokumentować analizę:

• jakie dane osobowe są przetwarzane, 

• skąd pochodzą,

• co uprawnia do ich wykorzystywania, 

• czy i komu są udostępniane,

• jak są zabezpieczane. 



Obowiązek informowania

• Ogólne rozporządzenie o ochronie danych podkreśla konieczność 
realizacji obowiązku informacyjnego. 

• Wymagać się będzie, by wszelkie informacje kierowane do osób, 
których dane dotyczą, były formułowane jasnym i prostym 
językiem, by były zwięzłe i zrozumiałe.



Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych

• Należy właściwie wskazać podstawę prawną przetwarzania danych i 
ich nie dublować. 

• Każda osoba, która zgody udziela, powinna to robić dobrowolnie, 
świadomie i wobec konkretnie oznaczonego celu lub tych samych 
celów. Każda osoba musi mieć pewność komu i na co wyraża 
zgodę.



Jak długo mogę przechowywać dane 
osobowe?

Tak długo jak to jest konieczne. 



Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Każda osoba powinna mieć kontrolę nad dotyczącymi jej danymi 
osobowymi, niezależnie od tego kto i w jakim celu te dane przetwarza. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje więc szereg 
uprawnień podmiotom danych: 



Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1. prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, 

2. prawo dostępu, 

3. prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

4. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),



Uprawnienia osób, których dane dotyczą

5. prawo do przenoszenia danych,

6. prawo do sprzeciwu,

7. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,

8. prawo do przenoszenia danych.



Obowiązki informacyjne ADO

1. tożsamość administratora i dane kontaktowe oraz, gdy ma to 
zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego 
przedstawiciela;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeżeli został on 
powołany;

3. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną 
przetwarzania;

4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach 
odbiorców, jeżeli istnieją;



Obowiązki informacyjne ADO

5. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli taki 
zamiar istnieje;

6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy 
nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

7. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 
prawie do przenoszenia danych; 



Obowiązki informacyjne ADO

8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz 
czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i 
jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

11. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o 
profilowaniu.



Obowiązki informacyjne ADO

Danych nie podaje się, jeżeli dana osoba już nimi dysponuje. 

Będzie to miało miejsce najczęściej w sytuacji, w której przetwarzamy 
dane jakiejś osoby, ale zakres danych jest rozszerzany.



Obowiązki informacyjne ADO

Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej 
osoby, administrator podaje wskazane informacje najpóźniej 

podczas pozyskiwania danych osobowych.



Obowiązki informacyjne ADO

Niezależnie od formy pozyskania, informacje powinny podane być w 
zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz 

jasnym i prostym językiem.

Udzielanie informacji powinno być co do zasady bezpłatne. 



Ochrona danych osobowych 

Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi więc odpowiednio je 
zabezpieczyć, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.

Środki techniczne i organizacyjne do zabezpieczenia danych wynikają 
z analizy ryzyka. 



Ochrona danych osobowych 

Należy wziąć pod uwagę:

a) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, 

b) ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o 
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia, 

c) stan wiedzy technicznej, 

d) koszt wdrażania. 



Ochrona danych osobowych 
Przykładowe środki ochrony danych:

• pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,

• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, 
dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

• zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych 
osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub 
technicznego,

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



Najczęstsze przyczyny naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych

• Brak dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

• Zaniedbania w przedmiocie nadawania upoważnień pracownikom, 
których praca związana jest z przetwarzaniem danych osobowych.



Najczęstsze przyczyny naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych

• Niewystarczające zabezpieczenia systemów informatycznych.

• Przetwarzanie danych na prywatnym sprzęcie.



Najczęstsze przyczyny naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych

• Przekazywanie przez telefon danych osobowych nieznanym 
rozmówcom.

• „Wynoszenie” dokumentów zawierających dane osobowe poza 
miejsce na którym powinny być przetwarzane. 



Dziękuję za uwagę!


