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Administrator bezpieczeństwa informacji



ROZPORZĄDZENIE 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 RODO)

Gotowość na 25 maja 2018 roku



Administrator danych - „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, 
organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w 
imieniu administratora;



Podmiot przetwarzający

1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, 
korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. …

3. ….

Art. 28 RODO 



Relacja administrator – processor

przepisy RODO – najważniejsze obowiązki:

- weryfikacja i wybór processora (art.28 ust.1 i 5)

- nowa treść umowy processora z administratorem danych (art.28 ust.3, 
ust.7-9),

- zasady posługiwania się podprocessorami (art.28 ust.2 i ust.4)



Obowiązki Administratora Danych

1. Zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 
danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36.1. uodo).

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i 
wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie rozporządzeniem i aby 
móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i 
uaktualniane (RODO art. 24. 1. art. 32.)



Obowiązki Administratora Danych

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania; 
c)zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.



2. Prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania i ochrony danych 
(art. 36. 2. uodo) 

Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki 
bezpieczeństwa obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich 
polityk ochrony danych.

Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonego 
mechanizmu certyfikacji może być wykorzystane jako element dla 
stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim 
obowiązków. 

(art. 24. 2 i 3 RODO)



3. Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. W 
przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji zadania ABI 
(określone w ustawie) wykonuje administrator danych (uodo art. 36a)

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, 
zawsze gdy: ……… (RODO art. 37)

W przypadkach innych można wyznaczyć lub jeżeli wymaga tego prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego, wyznacza się inspektora ochrony danych.



4. Do przetwarzania danych dopuścić wyłącznie osoby posiadające upoważnienie 
nadane przez administratora danych.

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora 
lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają 
je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego (art. 29 RODO).

Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, 
by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie 
na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego. (art. 32. 4. RODO)



5. Zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały 
do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. 

6. Prowadzić ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania

7. Prowadzić rejestr/wykaz zbiorów danych.

Rejestrowanie czynności przetwarzania (RODO art. 30)

Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w 
imieniu administratora



Inne, dodatkowe, nowe obowiązki administratorów oraz prawa 
osób, których dane dotyczą:

- Rozszerzone obowiązki informacyjne,

- Nowe zasady uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych

- Ograniczenie profilowania,

- Prawo do przenoszenia danych,

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do usuwania danych, prawo 
„do bycia zapomnianym”

- Informowanie o naruszeniach ochrony danych,

- Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna 
ochrona danych,

- Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza



Do przetwarzania danych może być dopuszczona osoba 
przeszkolona, posiadająca upoważnienie do przetwarzania 

danych, zobowiązana do zachowania tajemnicy danych 
osobowych.

- Upoważnienie do przetwarzania danych

- Potwierdzenie przeszkolenia

- Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu przepisów i zasad ochrony 
danych oraz zachowaniu tajemnicy danych osobowych



Opinie, wytyczne, wskazówki
Poradnik dla ABI - przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

Wytyczne GR Ar. 29 

http://www.giodo.gov.pl/ Reforma przepisów

http://www.giodo.gov.pl/


133 ustawy do zmiany i nowa ustawa o ochronie danych osobowych – jest projekt 
przepisów Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało oficjalny projekt nowej ustawy o 
ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających ustawę, który 
zmienia 133 akty prawne, w tym m.in. Kodeks pracy, Prawo bankowe czy ustawę o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną.



Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych reguluje takie kwestie jak 
certyfikacja i akredytacja, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie 
danych, europejska współpraca administracyjna, postępowanie kontrolne, 
odpowiedzialność cywilna, administracyjne kary pieniężne, inspektorzy ochrony 
danych, przepisy karne i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych grozi:

➢ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

➢ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

➢ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

➢ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

➢ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Piotr Glen 

Specjalista ds. ochrony danych osobowych 

tel.: 501 639 692

e-mail: 

piotr.glen@wiknet.net.pl

www.wiknet.net.pl

mailto:piotr.glen@wiknet.net.pl
http://www.wiknet.net.pl/

