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Od kiedy jest stosowane?
25 maja 2018 roku
Administrator danych 
osobowych (ADO)
Podmiot ustalający cele 
i sposoby przetwarzania 
danych osobowych.



Podstawy przetwarzania 
danych osobowych 
(wybrane)
> zgoda osoby, której dane                                               
   są przetwarzane,
> umowa pomiędzy stronami,
> obowiązek prawny admini-
   stratora,
> prawnie uzasadnione
   interesy administratora.



Zgoda na przetwarzanie 
danych
> musi być dobrowolna,
> możliwa do wycofania 
   w każdej chwili,
> jej wycofanie musi być
   proste.



Przetwarzanie 
szczególnych danych 
(np. dotyczących zdrowia)
> co do zasady zabronione,
> dopuszczalne tylko po
   spełnieniu warunków
   określonych w RODO.



Obowiązek informacyjny 
administratora
> udzielenie informacji 
   w zrozumiałej formie,
> poinformowanie osoby, której
   dane się przetwarza o swojej
   tożsamości oraz celu, podsta-
   wie i okresie przetwarzania
   danych. 



Odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne
Administrator wdraża odpo-
wiednie środki zgodne z RODO, 
w tym odpowiednie polityki 
ochrony danych. 



Rejestr czynności 
przetwarzania
> prowadzony przez ADO,
> wskazuje m.in. na to kto, 
   jakie dane, jak, w jakim celu 
   i czasie przetwarza,
> w formie pisemnej lub
   elektronicznej.



Zgłoszenie zbiorów danych 
osobowych
RODO nie przewiduje takiego 
obowiązku.
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Prawo dostępu do danych
Przysługuje osobie, której 
dotyczą przetwarzane dane.



Prawo do usunięcia 
danych („prawo do bycia 
zapomnianym”)
W określonych okoliczno-
ściach, na żądanie osoby, 
której dane są przetwarzane, 
administrator ma obowiązek 
usunąć te dane bez zbędnej 
zwłoki.



Prawo do przenoszenia 
danych
W przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zgody, 
umowy oraz w sposób 
zautomatyzowany, osoba, 
której dotyczą dane ma prawo 
otrzymania tych danych 
i przesłania ich do innego 
administratora.



Privacy by design
Obowiązek uwzględniania 
ochrony danych w fazie 
projektowania (np. podczas 
tworzenia aplikacji).



Privacy by default
Domyślnie przetwarzane 
powinny być wyłącznie 
niezbędne dane osobowe. 
Udostępnianie danych nieokre-
ślonej liczbie osób następuje 
wyłącznie w wyniku działania 
użytkownika (np. zmiany 
ustawień profilu w serwisie).



Powierzenie przetwarza-
nia danych osobowych 
(tj. kiedy dane w imieniu ADO 
przetwarza zewnętrzna firma)

> przede wszystkim na
   podstawie umowy,
> elementy umowy zostały
   wskazane w RODO.



Kary pieniężne
Nawet do 20 mln EUR, 
a w przypadku przedsiębiorstw 
do 4% całkowitego światowego 
obrotu z poprzedniego roku 
obrotowego. 
Zastosowanie ma kwota 
wyższa.
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Obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dotyczą 

zbierane dane

Jeśli dane zbierane są od osoby, której dotyczą, administrator 
(podczas pozyskiwania tych danych!) musi podać następujące 
informacje:

swoją tożsamość i dane kontaktowe (jeśli ma przedstawiciela 
– także jego tożsamość i dane kontaktowe),

jeśli ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochro-
ny danych,

cele przetwarzania danych osobowych,

podstawę prawną przetwarzania,

jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających                 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez               
administratora lub stronę trzecią, należy podać te interesy,

informacje o tym, kto jest odbiorcą danych osobowych (lub 
kategoriach tych odbiorców, jeśli takowe istnieją),

o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa              
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

o stopniu ochrony (lub braku ochrony) danych osobowych 
stwierdzonym przez Komisję Europejską oraz możliwościach 
uzyskania kopii danych lub o miejscu ich udostępnienia.



















 RODO
Obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dotyczą 

zbierane dane

Oprócz ww. informacji, administrator musi poinformować 
osobę, której dane przetwarza, o:

okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane (lub 
kryteria ustalania tego okresu),

prawie do żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-
nia ich przetwarzania,

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawie do przenoszenia danych,

prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w dowolnym momencie,

prawie do wniesienia skargi go organu nadzorczego,

tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umow-
nym lub warunkiem zawarcia umowy,

tym, czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania i jakie są ewentualne konsekwencje ich nie podania,

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowa-
niu.

















Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe 
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, 
musi poinformować o tym osobę, której dane dotyczą.
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