OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA
OD 25 MAJA 2018 R. NOWYCH REGULACJI?

RODO

OD DNIA 25 MAJA 2018 R. ISTOTNEJ
ZMIANIE ULEGNĄ PRZEPISY REGULUJĄCE
OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH
Co to są dane osobowe? Przez dane osobowe należy rozumieć informacje, które umożliwiają
zidentyfikowanie osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio. Nie ma zamkniętego katalogu
danych osobowych – może nimi być wszystko, co pozwala na zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Od tego dnia rozpoczyna się stosowanie
przepisów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; dalej jako: „RODO”).
Przestanie wówczas obowiązywać
dotychczasowa dyrektywa 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 października 1995 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu
tych danych; dalej jako „Dyrektywa”. Nowa
krajowa ustawa o ochronie danych
osobowych będzie miała tylko charakter
wykonawczy w stosunku do RODO, będzie
nakładką krajową na ten akt prawny.

Nowe przepisy oznaczają przede wszystkim
nowe obowiązki dla przedsiębiorców,
dlatego, aby uniknąć kar i konieczności
zapłaty odszkodowań, warto zadbać wcześniej
o dostosowanie procedur obowiązujących
w Państwa przedsiębiorstwach do nowych
wymogów.

NA KOGO RODO NAKŁADA OBOWIĄZKI
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH?
Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą podmiotów przetwarzających dane
osobowe, czyli de facto wszystkich przedsiębiorców (do przetwarzania danych dochodzi przede
wszystkim w związku z zatrudnianiem osób fizycznych, obsługą klientów i świadczeniem usług
na rzecz osób będących osobami fizycznymi).

Obowiązki dot. ochrony danych osobowych
dotyczą przede wszystkim przetwarzania
danych w systemach informatycznych
(możliwe jest jeszcze przetwarzanie danych
w ramach fizycznych zbiorów - jak np.
w przypadku stworzenia notatki ze spotkania
służbowego) - dane osobowe zestawione
w bazach, możliwe do profilowania, zyskują
na wartości, a jednocześnie łatwiej w takich
przypadkach o naruszenie praw i wolności
osób fizycznych.

RODO posługuje się przede wszystkim
pojęciem „administrator danych” - jest nim
podmiot, który samodzielnie z innym ustala
cele i sposoby przetwarzania. Jest de facto
„właścicielem danych” i decyduje, co i jak
zrobi z danymi. Innymi słowy, jest to podmiot,
który przetwarza dane w ramach własnej
działalności i na jej potrzeby.
Administratorami danych są zatem
wszyscy przedsiębiorcy, którzy w ramach
swojej działalności gospodarczej
przetwarzają dane (np. w związku
z zatrudnianiem pracowników lub obsługą
klientów).

CO WPROWADZENIE RODO OZNACZA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW?
Konieczność wprowadzenia przez
przedsiębiorcę rzetelnej procedury
i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
w zakresie przetwarzania danych osobowych,
pozwalających wykazać, że działania
przedsiębiorcy związane z przetwarzaniem
danych osobowych zostały przeanalizowane
pod kątem zgodności z ogólnymi zasadami
przetwarzania danych, wynikającymi z RODO
i że działania te są z nimi zgodne (zasada
rozliczalności).
Konieczność dokonywania analizy i oceny
poziomu ryzyka naruszania danych
osobowych i podjęcie decyzji o rodzaju
i zakresie środków technicznych
i organizacyjnych ochrony danych (zasada
analizy ryzyka i stosowania adekwatnych
środków).
Konieczność zgłaszania incydentów
związanych z naruszeniem zasad ochrony
danych osobowych organowi.

W tym kontekście należy pamiętać o zasadzie
rozliczalności, która polega na konieczności
posiadania przez przedsiębiorcę rzetelnej
procedury i prowadzenia odpowiedniej
dokumentacji w zakresie przetwarzania
danych osobowych, która pozwoli wykazać,
że działania przedsiębiorcy związane
z przetwarzaniem danych osobowych zostały
przeanalizowane pod kątem zgodności
z ogólnymi zasadami przetwarzania danych,
wynikającymi z RODO, a przede wszystkim,
że działania są z nimi zgodne.
GIODO posiadał będzie szerokie spektrum
uprawnień naprawczych – od wydawania
ostrzeżeń i udzielania upomnień, przez
ograniczenia możliwości przetwarzania
danych osobowych, aż po wysokie kary
pieniężne.
Niezależnie od tego, należy mieć na uwadze,
że każda osoba, która poniosła szkodę
majątkową lub niemajątkową w wyniku
naruszenia rozporządzenia, będzie miała
prawo uzyskać od administratora lub
podmiotu przetwarzającego
odszkodowanie.

