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Nowe przepisy o ochronie danych osobowych. 
Pytania i odpowiedzi.

28 stycznia 2015r. obchodziliśmy już po raz dziewiąty, w Polsce,
obchody dnia ochrony danych osobowych. W tym dniu odbyła się 
konferencja „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i 
europejskie regulacje prawne” zorganizowana przez Generalnego 
Inspektora. Wybór tematyki był nieprzypadkowy bo rok 2015 jest 
szczególny dla ochrony danych osobowych.

Od 1 stycznia 2015r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy 
o ochronie danych osobowych, która wprowadza szereg istotnych 
zmian będących przedmiotem niniejszego opracowania. 

W 2015 roku, ma szansę także zostać uchwalone jednolite 
rozporządzenie unijne w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym 
przepływem takich danych. Jeśli tak się stanie czekają nas duże 
zmiany za dwa lata.

Opracowanie ma na celu usystematyzowanie zagadnień,  
w okół których na przestrzeni trzech miesięcy od wejścia w życie 
nowelizacji  pojawiło się wiele pytań.

Zapraszam do lektury.
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 Spis treści:

Coraz więcej danych osobowych 
przetwarzanych jest za pomocą systemów 
teleinformatycznych z użyciem usług cloud 
computing w modelu SaaS. 

Administrator Danych bez umowy 
powierzenia nie ma formalnej kontroli 
nad przetwarzaniem danych przez 
przetwarzającego.
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Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna?

Aplikacje mają dostęp do wielu informacji  
zapisanych w mobilnych komputerach i 
niekiedy dostęp ten jest niepropocjonalny 
do celów przetwarzania. 

Twórcy aplikacji chmurowych powinni 
zwrócić na to uwagę i zastanowić się 
kiedy są przetwarzającymi a kiedy 
stają się już administratorami danych. 
Aplikacje powinny być tworzone  
z uwzględnieniem privacy by design  
i privacy by deafult. 

Internet jest dla dzieci naturalnym 
środowiskiem, doskonale się w nim 
poruszają i traktują jako zabawę. Dzieci 
nie rozumieją jednak, że raz umieszczone 
informacje w sieci nie znikają z niej, albo 
że za ekranem komputera może znajdować 
się przestępca.

Prawo do bycia zapomnianym to 
konieczność dzisiejszych czasów podobnie 
jak edukacja w szkołach bezpiecznego 
korzystania z Internetu i posługiwania się 
danymi osobowymi.

Życie zawodowe przenika się z prywatnym. 
Korporacje dopiero wprowadzają BYOD, 
ale dla startupów czy  jednoosobowych 
działalności gospodarczych  ten model 
pracy jest natrualny i wygodny od zawsze.
 
Administrator Danych powinien wdrożyć 
polityki przetwarzania, które zawierają 
standardy i wymagania organizacji.  
Wielkość firmy nie ma znaczenia. 
Znaczenie ma ilość, rodzaj i sposób 
przetwarzania danych osobowych.

https://www.cyberlaw.pl


W dniu 28 stycznia 2015r. w odbyła się konferencja pt. „Ochrona 
danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje 
prawne”. Minister Andrzej Lewiński, pełniący obowiązki 
Generalnego Inspektora, podkreślił znaczenie i wagę Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji („ABI”) jako specjalisty z zakresu 
ochrony danych osobowych i partnera zarówno dla Administratora 
Danych Osbowych („ADO”) jak i dla GIODO.

Minister zaznaczył także jak ważne jest by w procesie podejmowania 
decyzji zarówno w przedsiębiorstwach jak i organach administracji 
publicznej posiłkować się opiniami ABI. Wyznaczenie tej osoby choć 
jest fakultatywne, powinno zostać rozważone w każdej organizacji. 
Zarówno ze względu budowania odpowiednich fundamentów 
przetwarzania danych osobowych, ale także dla sprawnego 
przebiegu inspekcji (stanowisko ABI będzie traktowane jako ważne 
i wyjściowe dla GIODO) i lepszego przygotowania się do nowych 
regulacji unijnych.

Komunikat GIODO w sprawie ABI można pobrać tutaj.

Michał Czerniawski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 
(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) opowiedział o aktualnym 
stanie prac nad reformą ochrony danych w Unii Europejskiej i 
wskazał na ważny problem jakim jest dostosowanie przepisów 
prawa do realiów technologicznych oraz wprowadzenie podejścia 
opartego na ryzyku a nie biurokratyzacji.

Prezentację można pobrać tutaj.

Magdalena Piech z Konfedracji Lewiatan zasygnalizowała, że 
proponowane rozporządzenie unijne projektowane było z myślą 
o dużych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie, 
a tymczasem większość firm w Unii Europejskiej stanowią małe 
i średnie przedsiębiorstwa i niektóre wymogi wydają się być 
niedostosowane  do tych realiów. Jako dobry przykład rozwiązania 
wskazała one-stop-shop czyli podleganie ADO pod jurydyskcję 
jednego organu właściwego dla jego siedziby głównej.

Prezentację można pobrać tutaj.

W dalszej części prof. Dariusz Adamski (Uniwersytet Wrocławski) 
przedstawił wyroki Trybunału Sprawiedliwości, które reinterpretują 
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Sprawozdanie z konferencji

Najważniejsze postulaty:

ABI powinny wyznaczyć 
organizacje, w których ADO nie jest

specjalistą od ochrony danych

Dyrektywa 95/46/WE jest coraz bardziej 
niedostosowana do realiów 

technologicznych i wprowadzenie nowej 
regulacji jest nieuniknione

Jednolite ramy prawne w Unii Europejskiej
są niezbędne zwłaszcza dla działalności 

prowadzonych w Internecie

Zgoda na profilowanie powinna być 
świadoma i nie odznaczana domyślnie         

        Nagrania z przebiegu konferencji
        dostępne są tutaj.

przepisy obowiązujące we Wspólnocie. Powołał się m.in. na 
wyrok „Google Spain”, który przesądził, że źródła informacji jak 
np. gazety nie mogą być poddane cenzurze, ale nie obowiązuje to 
pośredników internetowych (dostawców)  i „Digital Rights Irleand”  
gdyzieTrybunał wskazał na sprzeczność dyrektywy retencyjnej  
z prawami podstawowymi.

Dr Marlena Sakowska-Baryła (Urząd Miasta Łodzi) podsumowała, 
że proponowane unijne przepisy wzmacniają przepisy o ochronie 
prywatności jednostki i zakładają profesjonalizację oraz bezstronność 
po stronie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wskazała 
także, że unijna regulacja zakłada, że ABI (w języku rozporządzenia 
inspektor ochrony danych) będzie partnerem zarówno dla GIODO 
jak i dla ADO oraz osoby, której dane dotyczą.

Prezentację można pobrać tutaj. 

Sesja druga była w całości poświęcona omówieniu najnowszych 
zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Pracownicy biura 
GIODO wypowiadali się na temat poszczególnych regulacji i ich 
interpretacji.

Nagranie transmisji można obejrzeć tutaj.

Konferencję zakończył temat dotyczący zasady przetwarzania 
danych osobowych w praktyce europejskich organów ochrony 
danych osobowych. Dr Paweł Litwiński (Instytut Allehandra) 
szczegółowo omówił wybrane wyroki prawa do bycia zapomnianym 
i problemy, które wiążą się z ich realizacją.

Prezentację można pobrać tutaj. 

Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon odniosła się 
do niezbędności i proporcjonalności przetwarzania danych w 
przypadku organów ścigania i rekomendacji grupy roboczej art.29.

Prezentację można pobrać tutaj.

Prof. Arwid Mednis (Uniwersystet Warszawski) przedstawił skutki 
wyroku w sprawie „Digital Rights Ireland” i wskazał, że dyrektywa 
retancyjna nie wyłącza praw podstawowych (prawa do prywatności 
i prawa do ochrony danych osobowych), ale znacznie ogranicza.
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Sprawozdanie z konferencji

Najważniejsze postulaty:

Podmioty publiczne powinny powołać ABI 
już teraz by przygotować się lepiej 

do proponowanych przepisów unijnych

Publiczny rejestr ABI jest potrzebny dla 
umożliwienia osobom, których dane dotyczą

łatwiejszego kontaktu w sprawie 
przetwarzania ich danych

ADO powinni pamiętać, że zgłoszenie ABI 
powinno być podpisane przez ADO
 a nie przez ABI oraz w zgłoszeniu 

nie powinien być podawany 
prywatny adres e-mail ABI

Prawo do bycia zapomnianym nie może 
zmieniać historii, ale może działać wobec 

operatorów wyszukiwarek

http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/7002/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/6967/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/7001/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/8303/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/6968/j/pl/
http://video.privacyconference2013.giodo.gov.pl/video/dodo2015_2.mp4
http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/6970/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/6966/j/pl/


Czy warto powoływać ABI?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późm. zm., dalej 
jako „ustawa”) powołanie ABI jest uprawnieniem dla każdego ADO. Jest to istotna zmiana względem przepisów 
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy.

W przypadku małych, jednoosobowych firm gdzie nie są przetwarzane duże ilości danych 
osobowych powołanie ABI może nie znajdować uzasadnienia pod warunkiem, że ADO zna się na 
ochronie danych osobowych albo korzysta z wsparcia osoby trzeciej, która taką wiedzę posiada.  
Jeśli ABI nie zostanie powołany jego zadania wykonuje ADO. 

W przypadku średnich i większych przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej powołanie ABI zawsze jest 
korzystne. Jest to osoba, która czuwa nad wieloma procesami w organizacji, nad którymi ADO z przyczyn obiektywnych 
nie jest w stanie tego robić (ma poprostu szereg innych obowiązków).

Czy ABI to oddzielne stanowisko czy może być to np. dodatkowa funkcja dla informatyka/kadrowej?

ABI podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej ADO. Jego pozycja zatem 
istotnie się zmieniła po nowelizacji. ABI jest niezależnym, odrębnym stanowiskiem. Umocnienie pozycji ABI ma związek 
z umożliwieniem mu realnego wykonywania swoich obowiązków i wykonywania ich przez osoby, które legitymują się 
wiedzą na temat przetwarzania danych osobowych zgodnego z przepisami. 

Zgodnie z art. 36a ust. 8 ustawy, ADO zapewnia środki i organizacyjną odrębność ABI niezbędną do niezależnego 
wykonywania przez niego zadań.

Jakie zadania ma ABI?

Nowelizacja wprowadziła ułatwienie poprzez wykaz ustawowych obowiązków. Zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy 2, do 
zadań ABI należy:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie 
w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, oraz przestrzegania 
zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 
osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których 
mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 
ustawy.

Gdzie znajdę rejestr ABI?

Rejestr ABI jest jawny i publicznie dostępny. Można go znaleźć tutaj.
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Pytania i odpowiedzi

Czy trzeba mieć ukończone szkolenie albo studia podyplomowe aby zostać ABI?

Nie ma takiego wymogu. Zgodnie z art. 36a ust.5 pkt. 2 ustawy ABI może być osoba, która posiada odpowiednią wiedzę 
w zakresie ochrony danych osobowych. Wiedza ta może być nabywana w różny sposób i ustawodawca nie dyskryminuje 
różnych form edukacji. 

W interesie ADO jest jednak umożliwienie ABI rozwoju swojej wiedzy i integrację ze środowiskiem.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia ABI?

Zgłoszenia ABI należy dokonać na urzędowym formularzu (dostępny tutaj) w terminie 30 dni od dnia powołania. Wzór 
zgłoszenia powołania może być także wykorzystany do zgłoszenia zmian w tym rejestrze. 

ADO, który zgłosi ABI do rejestracji zobowiązany jest zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji 
objętych zgłoszeniem powołania ABI w terminie 14 dni, a także jego odwołanie w terminie 30 dni, odpowiednio od dnia 
dokonania zmiany lub odwołania.

W przypadku ABI, który został wyznaczony przed wejściem w życie nowelizacji (przed 1 stycznia 2015r.), powinien 
zostać zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi do dnia 30 czerwca 2015r. właśnie przy użyciu formularza.

Czy GIODO wydaje certyfikat dla ABI, który został zgłoszony?

Nie. GIODO nie wydaje żadnych certyfikatów. Fakt, że ABI figuruje w rejestrze potwierdza jedynie, że dana osoba 
została powołana jako ABI u danego ADO. 

Czy w części B pkt.3 zgłoszenia należy podać adres zamieszkania ABI?

Nie. W części B pkt. 3 zgłoszenia wpisuje się adres do korespondencji inny niż wskazany w cz. A wniosku i powinien być 
to adres do korespondencji ADO a nie adres domowy ABI.

Czy do zgłoszenia należy dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego albo inne dokumenty?

Nie. ADO na formularzu podpisuje jedynie oświadczenie, z którego wynika, że ABI spełnia ustawowe obowiązki do 
wykonywania jego zadań.

W interesie ADO leży, jeszcze przed powołaniem ABI, poprosić o dostarczenie odpowiednich dokumentów albo 
podpisanie stosownego oświadczenia przez osobę mającą zostać ABI, które będzie przechowywane w wewnętrznej 
dokumentacji.

Jak powinny być prowadzone zbiory w przypadku zgłoszenia ABI?

Jeśli ADO zamierza przetwarzać tzw. dane wrażliwe (kategorie danych wskazane w art. 27 ust. 1 ustawy) jest zobowiązany 
dokonać zgłoszenia takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem przetwarzania (art. 40 u.o.d.o.) 
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Pytania i odpowiedzi

https://egiodo.giodo.gov.pl/abi_register.dhtml
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1934/1


bez względu na to czy ABI został powołany i zgłoszony do Generalnego Inspektora.

W przypadku tzw. danych osobowych zwykłych został zniesiony obowiązek ich zgłaszania do GIODO, ale wyłącznie jeśli 
ADO powołał ABI i zgłosił go do GIODO. Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru takich zbiorów danych (zgodnie z 
art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.) przechodzi na ABI.

ABI powinien w swoim rejestrze ująć zarówno zbiory powstałe po jego zgłoszeniu do rejestru ABI jak również zbiory, 
które zostały zgłoszone do GIODO przed 1 stycznia 2015 r., w tym zbiory zawierające dane wrażliwe.

W jakich wypadkach nie będzie wymagane uzyskanie zgody GIODO w drodze decyzji administracyjnej 
na przekazywanie danych do państw trzecich?

Zgoda Generalnego Inspektora na transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej + 
Islandia, Norwegia i Liechtenstein) nie jest wymagana, jeżeli ADO zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie 
ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przez:
- dla udostępniania danych: standardowe klauzule umowne (tutaj)
bądź
- dla powierzenia danych: standardowe klauzule umowne (tutaj),

Wiążące reguły korporacyjne przyjęte mogą być w ramach grupy przedsiębiorców, ale jedynie wówczas gdy są 
zatwierdzane w drodze decyzji administracyjne przez GIODO. Uprzednio mogą być przeprowadzone konsultacje GIODO 
z właściwymi organami ochrony danych osobowych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
na których terytorium mają siedziby przedsiębiorcy należący do grupy. Jeżeli wiążące reguły korporacyjne były 
przedmiotem rozstrzygnięcia organu ochrony danych osobowych innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego – GIODO może uwzględnić to rozstrzygnięcie.

Kiedy można spodziewać się wejścia w życie proponowanego jednolitego rozporządzenia?

Jeżeli prace zostaną zakończone w tym roku i rozporządzenie zostanie przyjęte to od 2017r. czeka nas wiele zmian.

Co budzi największe kontrowersje?

Przedmiotem dyskusji jest m.in.: mechanizm „one-stop-shop”, wysokość sankcji które muszą być dostosowane do realiów 
gospodarczych, prawo do bycia zapomnianym i jego praktyczna wykonalność, zbalansowane profilowanie.
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Pytania i odpowiedzi

        
        Chcesz wiedzieć więcej?
        Zadaj pytanie
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