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pojęcia

RODO
unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

GIODO
generalny inspektor ochrony danych osobowych

PUODO 
organ nadzorczy

UODO
polska ustawa

rozporządzenie wykonawcze do uodo
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ogólne zasady

one continent one law

one-stop-shop

proporcjonalność

europejskie zasady w europie:
europejski administrator / procesor 

dobra lub usługi oferowane faktycznie w ue / monitoring online, np. cookies
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dane osobowe

wszelkie informacje dotyczące 

1) zidentyfikowanej lub 

2) możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
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dane osobowe szczególne

ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, o 

stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz 

dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych 

orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

dane biometryczne
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przetwarzanie

operacje (nie- albo zautomatyzowane)
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie / 

adaptowanie, udostępnianie / rozpowszechnianie, usuwanie

organizowanie 

porządkowanie

pobieranie 

przeglądanie

przesyłanie

dopasowywanie

łączenie

ograniczanie

niszczenie
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zasady przetwarzania

legalność

minimalizacja:
celowość

adekwatność

czasowość

prawidłowość
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zasady przetwarzania ii

integralność i poufność danych 

rozliczalność

przejrzystość
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zgoda wg rodo

jednoznaczna (co do treści), potwierdzająca czynność

dobrowolna, świadoma, prosta, jednoznaczna (co do celu)

pisemna /elektroniczna /ustna
dowód

uprzednie poinformowanie o możliwości cofnięcia
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inne podstawy

realizacja lub zawarcie umowy 

prawnie uzasadnione interesy administratora 
(nie można naruszać praw i wolności osoby której dane dotyczą)

realizacja uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa

realizacja zadań dla dobra publicznego
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administrator danych osobowych

kiedy dany podmiot staje się ado?

gdy podejmuje decyzję: 

• w jakim celu przetwarzane będą dane osobowe

• na czym będzie polegało przetwarzanie danych osobowych

• w jaki sposób/przy wykonywaniu jakich środków będą przetwarzane dane 

osobowe
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ado – obowiązki w rodo

privacy by design / by default

rejestrowanie czynności przetwarzania

notyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

zawiadomienie osoby, której dane dotyczą  

13© APLAW



ado – obowiązki w rodo ii. środki techniczne i organizacyjne 

ado decyduje samodzielnie

przyjęcie wewnętrznych polityk

wdrożenie odpowiednich środków technicznych

wdrożenie odpowiednich środków ochrony
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ado – szacowanie ryzyka 

zarządzenie ryzykiem:

• identyfikacja ryzyka

• pomiar i analiza ryzyka (ryzyko i wysokie ryzyko)

• postępowanie z ryzykiem 

• informowanie o ryzyku i konsultowanie ryzyka
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ado - ocena skutków dla ochrony danych (dpia) 

dpia zawiera:
• systematyczny opis planowanych operacji i celów przetwarzania,

• ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w 

stosunku do celów

• ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą

• środki planowane w celu zaradzenia ryzyku
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ado – powierzenie przetwarzania danych 

wybór procesora

obowiązkowe elementy umowy

podpowierzenie
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iod – status i zadania 

czy iod jest odpowiednikiem abi ? 

iod =  ado

osoba fizyczna o stosownych kwalifikacjach, 

pracownik lub współpracownik
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prawa osób, których dane dotyczą

• prawo dostępu do danych (art. 15 rodo)

• prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 rodo)

• prawo do bycia zapomnianym (art. 17 rodo)

• prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 rodo)

• prawo przenoszenia danych (art. 20 rodo)

• prawo do sprzeciwu (art. 21 rodo)
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obowiązkowy organ nadzorczy

1. uprawnienia proceduralne (nakazanie przekazania informacji, audyty, 

przegląd certyfikatów, zawiadamianie ado o podejrzeniu naruszenia, dostęp 

do informacji, pomieszczeń, sprzętu)

2. uprawnienia naprawcze (ostrzeżenia ex ante, upomnienia ex post, nakazy

dotyczące przetwarzania danych, np. sprostowania, usunięcia; cofnięcie 

certyfikatu; administracyjna kara pieniężna, zawieszenie transferu, 

ograniczenie przetwarzania) 

3. uprawnienia zezwalające i doradcze (udzielanie porad ado w procedurze 

konsultacji, wydawanie opinii dla instytucji państwowych, zezwalanie na 

przetwarzanie, zatwierdzanie standardowych klauzul, wiążących reguł korpo, 

certyfikacja)
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ochrona prawna

skargi kierowane do giodo

ochrona sądowa przeciwko ado / procesorowi 
(prawo właściwe)

ochrona sądowa przeciwko giodo

solidarna (ado +procesor) odpowiedzialność na zasadzie winy
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kary uodo

prawo karne

kary administracyjne

10.000 zł (50.000 zł)

50.000 zł (200.000 zł)
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kary administracyjne

skuteczne, proporcjonalne, odstraszające, 

zindywidualizowane (waga, czas naruszenia, wina umyślna, kategorie)

obok lub zamiast nakazu

do 10.000.000 euro – 2% globalnego rocznego obrotu 
(naruszenie obowiązków ado)

do 20.000.000 euro – 4% (pozostałe + nieprzestrzeganie nakazu)
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wdrożenie

szkolenie

spotkania audytowe

raport poaudytowy

(organizacyjno-prawny + techniczny)

dokumenty do wdrożenia

zarządzanie projektem
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artur.piechocki@aplaw.pl
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