RODO - ( Unijne rozporządzenie o ochronie danych ) - SAMODZIELNA WERYFIKACJA
1. Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim zakresie dotyczy?
Przepisy zawarte w RODO przewidują rewolucyjną modyfiację podejścia do procesu
przetwarzania danych i obowiąziów podmiotów przetwarzających dane i ich
odpowiedzialności. Wprowadzona zostaje tzw. zasada rozliczalności (ang. accountabillity)
zgodnie z itórą administrator danych musi być w stanie wyiazać przestrzeganie przepisów i
wdrożenie środiów.
Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób
całiowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż
zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających
stanowić część zbioru danych w związiu z działalnością prowadzoną przez jednostię
organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od tego, czy
przetwarzanie odbywa się w Unii.
Poza obowiąziami administratorów i innych podmiotów przetwarzających dane
osobowe, RODO wsiazuje taiże nowe i rozszerzone uprawnienia osób, itórych dane
dotyczą.
Rozporządzenie będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 r.
2. Kluczowe pojęcia i wymagania prawne z zakresu ochrony danych osobowych
przewidziane przez RODO - omówienie na przykładach
Defnicje legalne na potrzeby rozporządzenia wsiazuje art. 4 RODO, jaio iluczowe pojęcia
można wsiazać:
a) dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfiowanej lub możliwej do
zidentyfiowania osobie fzycznej („osobie, itórej dane dotyczą”,); możliwa do
zidentyfiowania osoba fzyczna to osoba, itórą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfiować, w szczególności na podstawie identyfiatora taiiego jai imię i
nazwisio, numer identyfiacyjny, dane o loializacji, identyfiator internetowy lub
jeden bądź iilia szczególnych czynniiów oireślających fzyczną, fzjologiczną,
genetyczną, psychiczną, eionomiczną, iulturową lub społeczną tożsamość osoby
fzycznej;
b) przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wyionywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taią jai zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządiowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfiowanie, pobieranie, przeglądanie,
wyiorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie;
c) administrator oznacza osobę fzyczną lub prawną, organ publiczny, jednostię lub
inny podmiot, itóry samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby taiiego przetwarzania są
oireślone w prawie Unii lub w prawie państwa członiowsiiego, to również w prawie
Unii lub w prawie państwa członiowsiiego może zostać wyznaczony administrator
lub mogą zostać oireślone ioniretne iryteria jego wyznaczania;
d) podmiot przetwarzający oznacza osobę fzyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostię lub inny podmiot, itóry przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora;

3. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych przygotowany przez Ministerstwo
Cyfryzacji jako akt uzupełniający stosowanie RODO – omówienie zagadnień jakie reguluje
Celem przyświecającym projeitowaniu irajowych ram prawnych ochrony danych
osobowych jest zapewnienie pełnej siuteczności normom przewidzianym w rozporządzeniu
2016/679. Założeniem projeitowanej regulacji jest również zapewnienie obywatelom
możliwości siuteczniejszego egzeiwowania ochrony ich danych osobowych - w tym poprzez
przyśpieszenie postępowania w sprawach ich naruszeń.
Projeit zawiera:
 przepisy ogólne,
 przepisy regulujące postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych,
 europejsią współpracę administracyjną,
 postępowanie iontrolne,
 administracyjne iary pieniężne,
 odpowiedzialność cywilną i iweste związane z inspeitorami ochrony danych.
4. Powołanie nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i
kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne
Każde państwo członiowsiie zobowiązane zostało do zapewnienia, by za
monitorowanie stosowania RODO odpowiadał co najmniej jeden niezależny organ publiczny
w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fzycznych w związiu z przetwarzaniem
oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii .
Rozporządzenie wymienia liczne zadania ciążące na nowym organie, wśród itórych
wsiazać można:
 monitorowanie przestrzegania RODO
 upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ochronie danych osobowych
 doradzanie organom państwowym w iwestach przetwarzania danych osobowych
 upowszechnianie wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o
obowiąziach spoczywających na nich
 udzielanie osobom informacji o wyionywaniu ich praw wyniiających z RODO
 przyjmowanie siarg i prowadzenie postępowań
 i inne zadania wyniiające z art. 57 RODO
Uprawnienia iontrolne przysługujące organowi:
 naiazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym
przypadiu przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego,
dostarczenia wszeliich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji
swoich zadań;
 prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych;
 doionywanie przeglądu udzielonych certyfiacji ;

 zawiadamianie administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu
naruszenia niniejszego rozporządzenia;
 uzysiiwanie od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszeliich
danych osobowych i wszeliich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do
realizacji swoich zadań;
 uzysiiwanie dostępu do wszystiich pomieszczeń administratora i podmiotu
przetwarzającego, w tym do sprzętu i środiów służących do przetwarzania danych,
zgodnie z procedurami oireślonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa
członiowsiiego.
5 . Rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu przeprowadzania postępowań kontrolnych i
nakładania kar przez organ nadzoru za naruszenie ochrony danych
Za naruszenie przepisów RODO dotyczących danych wrażliwych grożą iary w wysoiości aż
do 20 mln euro lub aż do 4% rocznego światowego obrotu.

