
Ochrona danych osobowych oraz 
danych medycznych – zmiany w prawie 

oraz rola Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji

Warszawa 2017-09-05



„GDPR”, zwane także „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o 
Ochronie Danych” to 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/WE1.



Od kiedy GDPR zacznie obowiązywać?

Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. 

Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach 
prawnych od 25 maja 2018 r. 

Należy pamiętać, że przepisy RODO weszły już w życie, ale stosować mamy je od
25 maja 2018 roku.



Okres (dokładnie 9 miesięcy) , który pozostało o rozpoczęcia ich stosowania to 
czas dla krajowego ustawodawcy, który powinien być wykorzystany na rewizję 
przepisów krajowych. 

To czas dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane do 
wykonywania nowych obowiązków.



25 maja 2018 roku administratorzy danych muszą 
wykazać się pełną zgodnością

z przepisami rozporządzenia ogólnego. 

Dlatego tak ważne jest, żeby przygotowania do 
stosowania przepisów rozpocząć już dziś.



Przepisy RODO zastąpią ustawę o ochronie danych osobowych, a 
w raz z nią przestaną obowiązywać rozporządzenia wykonawcze 

wydane na jej podstawie.



28 marca 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

https://mc.gov.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-ochronie-
danych-osobowych

Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych, mają 
zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym 
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.



Udostępnieniu przez Ministra Cyfryzacji podlega projekt części 
przepisów regulujących: 
- zagadnienia ogólne (niektóre przepisy), 
- zagadnienia związane z postępowaniem w sprawie naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych, 
- europejską współpracą administracyjną, 
- zagadnienia związane z postępowaniem kontrolnym, 
- zagadnienia związane z administracyjnymi karami pieniężnymi, 
odpowiedzialnością cywilną 
- regulacje w zakresie inspektorów ochrony danych. 



Czekamy na projekty ostateczny projekt ustawy krajowej oraz na 
projekt zmian w przepisach branżowych w tym w przepisach w 
zakresie ochrony zdrowia.

Tam gdzie przepis krajowy nie będzie wprowadzał odmiennych 
regulacji tam wprost stosowane są zapisy Rozporządzenia



Rozporządzenie zachowuje znany dotychczas model zaostrzenia rygoru 
przetwarzania danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych). 

Zasadą jest zakaz przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania 

danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby lub danych dotyczących zdrowia lub seksualności i 

orientacji seksualnej, a także danych o wyrokach skazujących i o przestępstwach.



Rozporządzenie precyzuje czym są dane o stanie 
zdrowia

Zgodnie z art. 4 pkt 15 RODO „dane dotyczące
zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu
fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w
tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej –
ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.



Możliwość przetwarzania danych wrażliwych w tym danych o stanie zdrowia 
dopuszczona jest, gdy spełniono co najmniej jeden wymienionych w 
Rozporządzeniu wyjątków.

W przypadku usługodawców w zakresie opieki zdrowia  jest to przesłanka : 
niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, 
do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki 
zdrowotnej lub społecznej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej lub społecznej na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego lub 
zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.



Dodatkowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane 
osobowe. 

Obowiązki informacyjne.

Privacy impact assesment - ocena skutków przetwarzania danych dla 
prywatności. 

Wdrożenie programu zgodności przetwarzania danych. 

Ochrona prywatności by design i by default.



Uprawnienia osób fizycznych.

Rozporządzenie reguluje też kwestię uprawnień osób fizycznych 
do ochrony ich danych, w szczególności w następujących 
obszarach:

a. Prawo do przeniesienia danych. 
b. Prawo sprzeciwu. 
c. Prawo do bycia zapomnianym. 
d. Wnoszenie skarg. 
e. Prawo do odszkodowania. 



Zwiększone uprawnienia organów i kary.



Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych?



Wiele obowiązków, przewidzianych dla administratorów na gruncie 
ustawy o ochronie danych osobowych, pozostanie w swej istocie 
niezmienionymi również po 25 maja 2018 r. (np. obowiązek 
informacyjny wobec podmiotów danych). 

Co istotne, przepisy RODO przewidują dla administratorów danych 
również nowe zadania, zaś kilka obowiązków (w tym te szczególnie 
uciążliwe dla administratorów) przejdzie do historii.



Stosownie do przepisów RODO, administrator zobowiązany jest do zapewnienia 
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 
Przepisy RODO nie zawierają przy tym  precyzyjnych wskazówek, jakie to 
konkretnie środki mając być w tym celu stosowane. 

Ich wybór w całości pozostawiony został administratorowi. 

Dokonując wyboru środków technicznych i organizacyjnych administrator 
powinien wcześniej ocenić czy gwarantowany przez te środki stopień 
bezpieczeństwa będzie adekwatny do ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem 
danych osobowych. Dla zabezpieczenia danych w sposób zgodny z przepisami 
RODO, kluczowe znaczenie będzie miało rzetelne ocenienie ryzyka związanego z 
przetwarzaniem danych. Ocena ta, a w konsekwencji również dobranie 
adekwatnych środków bezpieczeństwa powinny być dokonywane przy 
uwzględnieniu wymienionych w RODO czynników.



Co należy uwzględnić wdrażając środki zabezpieczające dane 
osobowe:

• aktualny stan wiedzy technicznej
• koszt wdrażania środka
• charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych 

osobowych
• ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia
• ryzyko wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych



PRZYKŁADOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WEDŁUG RODO:

pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych

środki zdolne do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania

środki zdolne do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania



Istotną nowością jest również rezygnacja z wymogu prowadzenia 
wykazu zbiorów danych jako elementu polityki bezpieczeństwa 
oraz obowiązku zgłaszania zbiorów danych do rejestracji GIODO.

Na gruncie RODO zostały one zastąpione obowiązkiem 
rejestrowania czynności przetwarzania danych. 



INFORMACJE ZAMIESZCZANE W REJESTRZE CZYNNOSCI 
PRZETWARZANIA:

• Imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora 
(oraz współadministratorów,  przedstawiciela administratora oraz 
inspektora ochrony danych).

• Cele przetwarzania danych.
• Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych 

ich dotyczących.
• Kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, 

w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach 
międzynarodowych.



INFORMACJE ZAMIESZCZANE W REJESTRZE CZYNNOSCI 
PRZETWARZANIA:

• Gdy ma to zastosowanie, informacje o transferach danych 
osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowej, ze wskazaniem tych państw lub organizacji 
(wraz z udokumentowania odpowiednich środków 
bezpieczeństwa).

• Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych 
– jeżeli jest to możliwe.

• Ogólny opis stosowanych technicznych i organizacyjnych 
środków bezpieczeństwa zapewniających bezpieczeństwo 
danych osobowych – jeżeli jest to możliwe.

• Forma prowadzenia rejestru czynności przetwarzania:
Pisemna, w tym elektroniczna.



INFORMACJE ZAMIESZCZANE W REJESTRZE CZYNNOSCI 
PRZETWARZANIA:

• Kto jeszcze jest zobowiązanych do prowadzenia rejestru:
Przedstawiciel administratora Podmiot przetwarzający 
(procesor)

• Podmioty wyłączone z obowiązku: Przedsiębiorca lub podmiot 
zatrudniający mniej niż 250 osób.

• Wyłączenie to nie dotyczy jednak trzech przypadków: 
 gdy dokonywane przez te podmioty przetwarzanie danych 

może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób, 
których dane dotyczą; 

 przetwarzanie danych nie ma charakteru sporadycznego; 
 przetwarzanie dotyczy szczególnych kategorii danych (danych 

wrażliwych) lub danych dotyczących wyroków skazujących za 
przestępstwa i naruszeń prawa.



Kto będzie mógł pełnić funkcję inspektora ochrony danych i 
jakie będzie miał zadania?



Od 25 maja 2018 roku trzy kategorie administratorów oraz podmiotów 
przetwarzających w imieniu administratora będą musiały powoływać 
inspektorów ochrony danych. Powołanie inspektora będzie obligatoryjne dla: 

1. Organów i podmiotów publicznych z wyjątkiem sądów w zakresie 
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości; 

2. Podmiotów, których główna działalność polega na operacjach 
przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele 
wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których 
dane dotyczą na dużą skalę;

3. Administratorzy, których główna działalność polega na przetwarzaniu na 
dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych 
dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 



Inspektor ochronnych danych osobowych wyznaczany jest 
zgodnie z RODO na podstawie kwalifikacji zawodowych i wiedzy, 
nie tylko na temat prawa, ale i praktyk w dziedzinie ochrony 
danych oraz umiejętności wypełniania powierzonych mu zadań. 
Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu 
administratora lub podmiotu przetwarzającego, ale może też 
wykonywać swoje zadania na podstawie umowy o świadczenie 
usług. 



Artykuł 38 rozporządzenia ogólnego wskazuje, jaki jest status inspektora ochrony 
danych. 

Inspektor nie może otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywanych przez 
niego zadań. 

Nie może być też odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot 
przetwarzający za wypełnianie swoich zadań. Inspektor musi też podlegać 
bezpośrednio najwyższemu kierownictwu. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy rozporządzenia wymagają też tego, by 
administrator oraz podmiot przetwarzający wspierali inspektora ochrony danych 
w wypełnianiu przez niego zdań. 

To wsparcie oznaczać ma zapewnienie zasobów niezbędnych do wykonania 
zadań inspektora, dostęp do danych i operacji przetwarzania oraz, co bardzo 
ważne, zasoby niezbędne do utrzymania wiedzy fachowej inspektora. 



Zgodnie z RODO, zadania inspektora ochrony danych obejmują: 

1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz 
pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach 
spoczywających na nich na mocy rozporządzenia ogólnego oraz innych 
przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie 

2. Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów o ochronie 
danych oraz polityk administratora lub pomiotu przetwarzającego w 
dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania 
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 
przetwarzania oraz powiązane z tym audyty 

3. Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 
monitorowanie wykonania tej oceny 

4. Współpraca z organem nadzorczym 
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami.



Jak krajowe prawo postrzega nowych Inspektorów a starych 
ABI?

W ocenie projektodawcy najwłaściwszym rozwiązaniem, jest 
przesądzenie wprost, że osoby wykonujące w dniu 24 maja 2018 r. 
funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, pełnią funkcję 
inspektora ochrony danych do dnia 1 września 2018 r. 

Do tego czasu, każdy z inspektorów ochrony danych ma czas na 
podjęcie decyzji o dalszym pełnieniu takiej funkcji (i dokonaniu 
stosowanego zawiadomienia do Prezesa Urzędu). 

W razie braku do tego czasu jakiejkolwiek aktywności z ich strony, 
w dniu 1 września 2018 r. z mocy prawa przestaną pełnić funkcję 
inspektorów ochrony danych.



Krok 1. Rozpoznaj obecną sytuację 

Zadania dla Administratorów danych / Inspektorów Ochrony Danych 
w zakresie wdrożenia RODO

Zanim skupisz się na konkretnych wymogach Rozporządzenia, dobrze będzie 
rzucić okiem na obecnie funkcjonujące w Twojej firmie zasady ochrony 
prywatności i danych osobowych. 
Przeprowadź analizę dokonanych sprawdzeń, posiadanej dokumentacji.
Zdobywaj wiedzę w zakresie nowych regulacji, interpretacji przepisów. Śledź 
pojawiające się poradniki w zakresie realizacji RODO.

http://gdpr.pl/dane-osobowe)


Zadania dla Administratorów danych / Inspektorów Ochrony Danych 
w zakresie wdrożenia RODO

Krok 2. Przyjrzyj się również samym danym, które twoja jednostka 
przetwarza

Zadaj sobie cztery proste pytania:

1.Czy dane, które przetwarzam są nadal potrzebne?
2.Czy nie archiwizujecie danych dłużej niż jest to wymagane?
3.Czy dysponujecie zgodami udzielonymi przez Klientów?
4.Czy przechowujecie dane w sposób bezpieczny?

Jeśli nie potrzebujesz już jakichś danych – nie zatrzymuj ich! Tutaj mniej oznacza
więcej. Warto też zidentyfikować osobę lub osoby w Twojej organizacji, które
będą odpowiadać za zgodność w zakresie ochrony danych.



Zadania dla Administratorów danych / Inspektorów Ochrony Danych 
w zakresie wdrożenia RODO

Krok 3. Uzupełnij lub przygotuj dokumentację/procedury

Na obecnym etapie warto skupić się na uzupełnienie i przygotowanie 
dokumentacji.

Wdrożenie ISO 27001 zapewnia 70% zgodności z RODO



Zadania dla Administratorów danych / Inspektorów Ochrony Danych 
w zakresie wdrożenia RODO

Krok 4. Privacy by Design, czyli bezpieczeństwo uwzględnione w fazie 
projektowania

Jeśli już teraz uwzględnisz kwestie prywatności w planowanych działaniach I 
projektach, to w 2018 roku będziesz w stanie zapewnić, że są one zgodne z 
europejskimi standardami RODO.

Planując działania weź pod uwagę:
konieczność przechowywania danych, środki zabezpieczające dane osobowe,
anonimizacje danych, itp.

http://gdpr.pl/dane-osobowe)


PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU

Etapy procesu doboru zabezpieczeń :

1. Określenie i opisanie procesów przetwarzania danych w tym charakter, 
zakres, cel i kontekst przetwarzania.
W tym miejscu dokonujemy oceny, czy rodzaj operacji przetwarzania danych 
zwolniony jest z przeprowadzenia oceny skutków dla danych osobowych a 
także czy rodzaj operacji przetwarzania danych może powodować wysokie 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

2. Określenie praw i wolności jakie zostały przyznane osobom, których dane 
dotyczą;

3. Zidentyfikowanie zagrożeń naruszenia prawi i wolności tych osób 
związanych z planowanym lub już realizowanym przetwarzaniem danych 
osobowych;



PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU

Etapy procesu doboru zabezpieczeń :

4. Dokonanie oceny ryzyka naruszenia praw i wolności (czyli określenie 
prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń);

5. Dobór środków technicznych i organizacyjnych do zidentyfikowanych 
zagrożeń w zależności od poziomu ryzyka, a także w zależności od stanu 
wiedzy technicznej i kosztów wdrożenia tych środków; 

6. Dokonanie oceny, czy ryzyko jest akceptowalne. 
Biorąc pod uwagę zagrożenia stopień ryzyka oraz dobrane środki 
zabezpieczające oceniamy czy ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych jest akceptowalne, tzn. czy operacje przetwarzania danych są 
zgodne z wymaganiami RODO oraz czy identyfikuje się wysokie ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych 



PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU

WAŻNE

Ostatnie dwa etapy będą występowały tylko wówczas, gdy przetwarzanie danych 
osobowych wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności 
podmiotu danych albo gdy organ krajowy ustanowił by taką konieczność.

7. Dokonanie oceny skutków dla ochrony danych w przypadku stwierdzenia 
zaistnienia ryzyka naruszenia praw i wolności oraz w innych przypadkach np. 
kiedy organ wskaże taką konieczność; 

8. Przeprowadzenie uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym (art. 36 
RODO) – przedstawienie dokumentacji oceny skutków dla ochrony danych 
osobowych. 



Materiały z którymi warto się zapoznać:

Wytyczne GIODO Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony 
danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243)

Baza wiedzy portalu GDPR.pl

http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/11587/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/1520282/id_art/9740/j/pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zuzanna Kosakowska
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

z.kosakowska@csioz.gov.pl


