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Jak legalnie przekazywać dane 
osobowe w grupie kapitałowej i do 

podwykonawców



Definicje związane z przekazywaniem danych 
osobowych



Dane osobowe (art. 6 uodo)

Dane 

osobowe

Katalog 

otwarty

Wszelkie 

informacje

Osoby 

fizyczne

Łatwa 

identyfikacja

bez 
nadmiernych 

kosztów, czasu 
lub działań

bardzo 
szerokie 
pojęcie

wyłącznie

informacje określające cechy 
fizyczne, fizjologiczne, (…) 

społeczne  i nie tylko



Przetwarzanie danych osobowych 
(art. 7 pkt. 2 uodo)

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych

Zbieranie

Utrwalanie

Przechowywanie

Opracowywanie

Zmienianie

Udostępnianie

Usuwanie



Administrator vs. Procesor

• organ, jednostka organizacyjna, podmiot 
lub osoba o których mowa w art. 3 UODO

• decyduje o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych

Administrator 
Danych

• podmiot o którym mowa w art. 31 UODO

• Nie jest „właścicielem” danych, nie 
decyduje samodzielnie o celach i środkach 
przetwarzania

Procesor / Podmiot 
przyjmujący dane 

w powierzenie



Przekazywanie danych

Powierzenie Udostępnienie



Przekazywanie danych poza Polskę

Bezpieczne
Na 

dodatkowych 
warunkach

- EOG (UE + Norwegia + Lichtenstein + 
Islandia)

- Państwa, uznane przez KE za bezpieczne: 
Szwajcaria, Kanada, Andora, Izrael, 
Argentyna, Nowa Zelandia, 

- Podmioty z USA należące programu Privacy
Shield są traktowane jak podmioty 
działające w ramach EOG (lista: 
www.privacyshield.gov/)

- Pozostałe Państwa Trzecie 
(w tym USA!)



Dodatkowe warunki przekazywania do Państw 
Trzecich

Zgoda Umowa
Umowa 

międzynarodowa

Zatwierdzony 
BCR

Klauzule 
umowne 

zatwierdzone 
przez KE



Powierzenie i udostępnienie danych - różnice



Udostępnienie Powierzenie

Podmiot, któremu dane zostały 
udostępnione staje się ich 
administratorem, ponieważ jest w 
stanie samodzielnie decydować o 
celu i sposobie przetwarzania tych 

danych.

Powierzający dane osobowe 
ustala cel, zakres i sposób 
przetwarzania. Przekazując dane 
nie traci statusu Administratora 
Danych. 

Podmiot przyjmujący dane w 
powierzenie nie staje się ich 
administratorem (jest ograniczony 
co do celu i zakresu przetwarzania 
otrzymanych danych).

Powierzenie a udostępnienie – kto 
administratorem?



Udostępnienie Powierzenie

Forma dowolna, nie istnieje 
obowiązek zawierania umowy.

Udostępnienie następuje po 
spełnieniu przesłanek legalności 
przetwarzania danych osobowych 
wskazanych w art. 23 (w 
przypadku danych osobowych 
zwykłych) lub 27 UODO (dane 
wrażliwe).

Konieczna pisemna umowa 
powierzenia!

Powierzenie a udostępnienie – co legalizuje?



Udostępnienie Powierzenie

Po obu stronach standardowe 
obowiązki Administratora Danych

Jego obowiązki to m.in. 
- rejestracja otrzymywanych 

zbiorów danych 
- spełnienie obowiązku 

informacyjnego (chyba, że został 
spełniony w momencie 
zbierania danych).

Podmiot któremu powierzane są 
dane osobowe nie staje się ich 
administratorem. Dzięki temu nie 
spoczywają na nim obowiązki: 
- informacyjny
- rejestracji zbiorów do GIODO

Podstawowym obowiązkiem jest  
zabezpieczenie zebranych danych. 

Powierzenie a udostępnienie – jakie obowiązki?



Udostępnienie Powierzenie

- udostępnienie danych policji
- sądowi lub firmie 

ubezpieczeniowej
- przekazywanie danych w 

ramach Grupy Kapitałowej

- serwis komputerów
- serwis oprogramowania
- archiwizacja danych
- niszczenie danych
- mailingi
- kampanie marketingowe
- obsługa kadrowo-płacowa
- przekazywanie danych w ramach 

Grupy Kapitałowej

Powierzenie a udostępnienie – kiedy stosujemy?



Zagadnienie UODO RODO

Podstawa • art. 31 • art. 28

Forma umowy • forma pisemna
• forma pisemna, w tym forma 

elektroniczna

Elementy umowy
• zakres danych osobowych
• cel przetwarzania

• przedmiot
• czas trwania powierzenia
• charakter i cel przetwarzania
• rodzaj danych osobowych
• kategorie osób, których dane 

dotyczą
• warunki podpowierzenia

przetwarzania danych
• obowiązki i prawa 

administratora danych
• obowiązki procesora

Podpowierzenie
• brak regulacji

• pisemna zgoda 
administratora danych 
(szczegółowa lub ogólna)


