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Wprowadzenie

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku omawia nowe regulacje wprowadzone przez Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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).
Rozporządzenie to zostało sporządzone w dniu 27.4.2016 r. i opublikowane 4.5.2016 r. w Dzien-
niku Urzędowym UE L 119. Będzie ono obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich.
W polskim porządku prawnym będzie miało pierwszeństwo w stosowaniu wobec ustawodawstwa
krajowego.

Książka uwzględnia również nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych (1.1.2015 r. oraz
1.4.2016 r.), dwóch rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (z maja 2015 r.) oraz nowelizację
ustawy o działalności gospodarczej (z maja 2016 r.).

Obecnie to najbardziej aktualny i obszerny poradnik na rynku w zakresie danych osobowych. Jest
to owoc pracy specjalistów dysponujących ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Część  I zawiera opis zmian, które wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Omó-
wione zostały nowe regulacje, których do tej pory brakowało w polskim porządku prawnym, jak
np. privacy by design i privacy by default, pojęcie profilowania, prawo do bycia zapomnianym, prze-
twarzanie danych osobowych dzieci.

W części II przedstawiono zagadnienia ogólne dotyczące ochrony danych osobowych m.in.:
1) jakie informacje należy uznać za dane osobowe,
2) w jaki sposób dokonać zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji do GIODO i jakie dane są

zwolnione z takiego obowiązku,
3) jak dokonać powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,
4) kiedy i jak należy powołać ABI i kto może pełnić taką funkcję,
5) w jaki sposób zlecić pełnienie funkcji ABI zewnętrznej firmie,
6) w jaki sposób ABI może delegować swoje uprawnienia (zastępcy ABI, upoważnienia wyda-

wane przez ABI),
7) jakie są obowiązki ABI w zakresie zabezpieczania zbiorów danych w jednostce,
8) jak dokonać sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochro-

nie danych osobowych i jak sporządzić sprawozdanie z tego tytułu,
9) jak przygotować politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem

informatycznym,
10) jak należy chronić dane pozyskane podczas rekrutacji,
11) jak przygotować się na postępowanie kontrolne GIODO.
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W części III omówiona została specyfika ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach:
biurach rachunkowych, spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych, spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, szkołach wyższych, bankach, działalności
ubezpieczeniowej oraz w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Część IV wskazuje, jak chronić dane w działach marketingu, windykacji oraz rachunkowości oraz
wyjaśnia, jakie wymogi w zakresie ochrony danych powinien spełniać monitoring, jak również ja-
kie są zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną.

Część V zawiera wnikliwe omówienie ochrony informacji niejawnych.

Uzupełnieniem książki jest płyta CD, na której znajduje się ponad 30 wzorów dokumentów nie-
zbędnych dla administratora danych i ABI.

Opracowanie zawiera liczne decyzje GIODO oraz orzeczenia sądowe dotyczące ochrony danych
osobowych. Przedstawia w sposób poradnikowy, jak stosować w praktyce obecne przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych oraz omawia zmiany w poszczególnych obszarach tych zagadnień,
które wprowadza rozporządzenie unijne. Wyjaśnia zapisy ustaw, które przewidują dalej idącą
ochronę, niż wynika to z ogólnych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.

Jestem przekonany, że niniejszy poradnik stanie się nieodłącznym elementem w codziennej pracy
osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w różnych jednostkach.
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