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AKTUALNE ŹRÓDŁA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Akty prawne:

◦

◦
◦

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;
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
Projekty z dnia 12 września 2017 r.
- USTAWY o ochronie danych osobowych
- USTAWY Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie
danych osobowych
- etap konsultacji

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA RODO
ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UNIJNEGO

“

Art. 91 ust. 3 KONSTYTUCJI RP (Rozdział III Źródła Prawa)
Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską
umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo
przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając
pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami .
(zasada pierwszeństwa prawa unijnego)
Ustawa o ochronie danych osobowych w obecnym kształcie
powinna/musi ulec zmianie.
Wraz z jej uchyleniem przestaną obowiązywać dotychczasowe
przepisy wykonawcze i wszystkie obowiązki z nich wynikające!

NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA – NOWE PODEJŚCIE DO
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Nowe spojrzenie na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w jednostce
organizacyjnej (art. 24 RODO).

◦

RODO wprowadza zmianę podejścia w zarządzaniu danymi – ryzyko związane
z zarządzaniem danymi osobowymi w całości zostało przeniesione na
administratorów danych osobowych. Administrator musi wykazać, że
przetwarza dane zgodnie z poszczególnymi regulacjami RODO. Może pomóc
mu w tym:
wdrożenie polityki ochrony danych;
stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania;
stosowanie zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji.

▫
▫
▫

◦

◦

Odejście od ochrony reaktywnej (zaradczej) – jej przejawem jest
dotychczasowe rozporządzenie MSWiA z 29.04.2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.
poz. 1024).
Podejście oparte na ochronie proaktywnej (prewencyjnej) - analizie ryzyka:
privacy by design;
privacy by default.

▫
▫

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH – EWOLUCJA CZY
REWOLUCJA?

Bardzo poważne zmiany legislacyjne, ale nie rewolucja:

◦
◦
◦

Zachowany zakres regulacji aktu
Zmiana/doprecyzowanie pewnych rozwiązań

▫
▫

Współadministrowanie
Zgoda na przetwarzanie

Nowe instytucje, nowe rozwiązania podążające za zmianami
w technice i technologii

▫
▫
▫
▫
▫

Prawo do bycia zapomnianym
Profilowanie
Pseudoanonimizacja
Dane biometryczne
Zatwierdzone kodeksy postępowań, certyfikacja

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTYNUACJA

Zasady przetwarzania danych określone zostały w art. 5 RODO

◦

◦

Dlaczego są tak ważne? Jakie zasady wprowadza RODO?

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość przetwarzania,
Ograniczenie celu,
Minimalizacja danych (adekwatność),
Prawidłowość,
Ograniczenie przechowywania (czasowość),
Integralność i poufność,
Rozliczalność (zmiana znaczenia).

Zasady przetwarzania danych odpowiadają tym, jakie
określone zostały w UODO. W RODO nastąpiło ich
doprecyzowanie i rozbudowanie.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA –
KONTYNUACJA Z MODYFIKACJĄ

◦
◦
◦

Nowa przesłanka przetwarzania – niezbędność do ochrony
żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1.
lit d RODO).
Trochę inne ujęcie prawnie usprawiedliwionych celów

▫
▫

nie ma zastosowania, gdy nadrzędny charakter wobec interesów administratora mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą;
z tej przesłanki nie mogą korzystać organy publiczne.

Doprecyzowanie zgody (art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO)

▫
▫
▫
▫
▫

dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli;
zgoda by być prawidłowa musi określać cel przetwarzania;
pytanie o zgodę musi być wyodrębnione i być sformułowane jasnym i prostym językiem;
cofnięcie zgody;
warunki wyrażenia zgody przez dziecko w kontekście usług społeczeństwa
informacyjnego (16 – 13 lat).

MODYFIKACJA ZASADY CELOWOŚCI

Ograniczenie celu - zasada celowości (art. 6 ust. 3 RODO):
Cel powinien być konkretny, wyraźny i prawnie
usprawiedliwiony;
Cel powinien być określony w zgodzie na przetwarzanie
danych;
Cel powinien wynikać z przepisów stanowiących podstawę
przetwarzania.

◦
◦
◦

Przetwarzanie w innym celu – zgoda lub podstawa prawna w
przepisach Unii/krajowych
Możliwość przetwarzania w innym celu, ale zgodnym z celem
pierwotnym (art. 6 ust. 4 RODO) przy ocenie bierze się pod
uwagę m.in.:
Związki między celami;
Kontekst zebrania;
Charakter danych;
Konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania.

◦
◦
◦
◦

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE I INSTYTUCJE

W zakresie zasad przetwarzania:

◦
◦
◦
◦

Dane osobowe (art. 4 pkt 1 RODO)
Szczególne kategorie danych (art. 9 ust. 1 RODO)

▫
▫

Dane genetyczne
Dane biometryczne

Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń (art. 10
RODO)
Przetwarzanie niewymagające identyfikacji (art. 11 RODO)

W zakresie praw osób, których dane dotyczą

◦
◦
◦

Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE I INSTYTUCJE

W zakresie regulacji dotyczących administratora i podmiotu
przetwarzającego:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Profilowanie (art. 4 pkt 4 i art. 22 RODO);
Współadministratorzy (art. 26 RODO);
Podmiot przetwarzający (art. 28 RODO);
Rejestr czynności przetwarzania (art. 30 RODO);
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi
nadzorczemu (art. 33);
Ocena skutków dla ochrony danych (art. 32 RODO) i
uprzednie konsultacje z organem nadzorczym;
Inspektor ochrony danych (art. 37 i nast. RODO);
Kodeksy postępowania i certyfikacja (art. 40 RODO).

LIKWIDACJA ABI – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

◦

Obowiązek powołania (art. 37 ust. 1 RODO)

▫
▫
▫

◦

Kompetencje

▫
▫
▫
▫

◦

Organ lub podmiot publiczny (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania wymiaru
sprawiedliwości)
Główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania, które wymagają
monitorowania osób których dane dotyczą
Główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania, na dużą skalę
szczególnych kategorii danych oraz danych dotyczących wyroków skazujących

Informowanie administratora o obowiązkach i doradztwo
Monitorowanie przestrzegania RODO w jednostce, szkolenia, audyty
Współpraca z organem nadzorczym
Funkcja punktu kontaktowego

Inspektor a ABI (art. 134 projektu USTAWY przepisy
wprowadzające uodo)

MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE ADMINISTRATOROWI
WYPEŁNIENIE NOWYCH OBOWIĄZKÓW

Kodeksy Postępowania - Akredytacja – Certyfikacja

◦

Kodeksy postępowania (art. 40 RODO)

▫
▫
▫

◦

Akredytacja (art. 41 RODO)

▫

◦

Zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów
Doprecyzowują zastosowanie RODO w różnych aspektach przetwarzania danych
Zatwierdza, rejestruje i publikuje je organ nadzorczy

Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania

Certyfikacja (art. 42 RODO)

▫
▫

Dobrowolny mechanizm mający świadczyć o zgodności z RODO operacji przetwarzania
danych prowadzonych przez administratora lub podmiot przetwarzający
Organ nadzorczy lub podmiot certyfikujący

ORGAN NADZORCZY - PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

ORGAN NADZORCZY (art. 51 RODO + projekt USTAWY o
ochronie danych osobowych)

◦

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▫
▫
▫
▫

◦

Zadania

▫
▫
▫
▫
▫

◦

Powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 4 letnią kadencja
Doktorat, 5 letnie doświadczenie z danymi osobowymi
Niekaralność
Immunitet

Rozpatruje skargi
Działalność edukacyjna
Zatwierdza kodeksy postępowania
Uprawnienia naprawcze w ramach postępowań
Postępowanie kontrolne Prezesa Urzędu

Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych

▫

Organ opiniodawczy i doradczy Prezesa Urzędu

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – ADMINISTRACYJNE KARY
PIENIĘŻNE
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

◦

Prawo do wniesienia skargi - postępowanie przed Prezesem
Urzędu

▫
▫
▫
▫

◦
◦
◦

Jednoinstancyjne
Decyzja administracyjna
Upomnienie lub inne środki naprawcze
Skarga na decyzję Prezesa Urzędu do sądu administracyjnego

Administracyjne kary pieniężne (nowość)

▫
▫
▫
▫

Obecnie środki egzekucyjne stosowane przez GIODO
Nakładając karę organ bierze pod uwagę okoliczności zdarzenia i charakter naruszenia
Do 20 mln EURO lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorcy
W przypadku podmiotów publicznych do 100 tyś PLN

Odpowiedzialność cywilna

▫
▫

Roszczenie o zaniechanie działania i usunięcie jego skutków
Właściwość sądu okręgowego

Przepisy karne

▫
▫

Utrudnianie prowadzenia kontroli
Przetwarzanie bez podstawy prawnej szczególnych kategorii danych

PROBLEM INTERTEMPORALNOŚCI

Co zrobić z danymi, które są przetwarzane u administratora
danych przed 25 maja 2018 r.?

◦

Brak wyraźnych przepisów przejściowych

▫
▫

Art. 99 RODO
Motyw 171 RODO

Przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania RODO już się toczy powinno być
dostosowane do jego przepisów..
Przepis ten należy interpretować zgodnie z zasadą lex retro non agit

Dziękuję bardzo!

Zapraszam do kontaktu
p.kowalik@kancelaria-sgip.pl

