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Wprowadzenie

Dane osobowe stanowią obecnie zasób i czynnik produkcji, a dzięki technologii za-
równo przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd
skalę wykorzystywać je w swojej działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostęp-
niają informacje osobowe publicznie i globalnie, nieświadomie narażając się na nega-
tywnie konsekwencje ryzykownych sytuacji związanych z ochroną danych. Ustawo-
dawca europejski dostrzegł, iż szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe
wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz bezlitośnie zdezawuowały
dotychczasowe rozwiązania prawne.

Niniejsza książka opisuje najważniejsze zmiany, jakie zajdą w przepisach dotyczących
ochrony danych osobowych po 25.5.2018 r. Przedsiębiorcy do tego czasu będą musieli
dostosować procesy przetwarzania danych osobowych poprzez sukcesywne wdraża-
nie wytycznych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, czyli RODO.
Książka ma ułatwić organizacjom zrozumienie głównych motywów i założeń nowych
przepisów w celu ich najefektywniejszej implementacji w funkcjonujący u nich mo-
del przetwarzania danych. Publikacja skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców,
osób piastujących funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowie-
dzialnych za ochronę danych w organizacji, a także osób zainteresowanych tematyką
ochrony danych osobowych.

Omawiane zmiany w przepisach stanowią reformę ochrony danych osobowych, któ-
rej długo oczekiwano. Przepisy kształtują nowe środowisko operacyjne w dziedzinie
ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. U podstaw zmian leży
m.in. zasada rozliczalności i szacowania ryzyka, które w tej skali nie były znane usta-
wodawcy krajowemu i unijnemu w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Zasada rozliczalności nakłada na administratora danych oraz podmiot przetwarzający
obowiązek wdrożenia i przestrzegania odpowiednich i skutecznych środków w celu za-
pewnienia, że realizowane są obowiązki prawne w zakresie ochrony danych. Po wtóre,
zasada ta wymaga, aby administrator danych był w stanie wykazać zgodność z tymi
obowiązkami.

Zasada szacowania ryzyka będzie wymagała od administratorów danych i podmio-
tów przetwarzających oszacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych
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o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia (podejście oparte
na szacowaniu ryzyka) wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych.

W niniejszej książce postaramy się przybliżyć Państwu praktyczne zastosowane wyżej
wymienionych zasad.

Nowe zasady będą obowiązywać także w procesie zbierania danych osobowych. Naj-
większa zmiana będzie zachodziła podczas spełniania tzw. obowiązku informacyjnego
– zakres informacji, jakie muszą zostać przekazane osobie, której dane dotyczą, w pro-
cesie zbierania jej danych ulegnie znacznemu poszerzeniu. Przykładowe wzory klauzul
znajdą Państwo w niniejszej publikacji.

Poszerzeniu ulega także katalog praw przyznanych osobom, których dane dotyczą. Po-
jawiają się nowe prawa takie jak prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia za-
pomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania czy też prawa przyznane w związku
z profilowaniem. Scharakteryzowana została także zasada przejrzystości, którą będą
musiały stosować organizacje w kontaktach z osobą, której dane dotyczą.

W niniejszej książce omówione zostały szczegółowo nowe obowiązki administratora
danych oraz propozycje stosowania ich w praktyce(wraz z praktycznymi wzorami).

Rewolucja nie ominęła także funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, który
w nowych przepisach zyskuje miano inspektora ochrony danych. W książce przeanali-
zowano jego nowy status, jak i sytuacje, w których jego wyznaczenie będzie obligato-
ryjne.

Nowe przepisy rozszerzają kompetencje organu nadzorczego (GIODO), istotną zmianą
jest przyznanie mu kompetencji w zakresie nakładania administracyjnych kar pienięż-
nych. Przeanalizowaliśmy dla Państwa tryb nakładania przedmiotowych kar oraz sytu-
acje, w których mogą być nałożone zarówno na administratora, jak i na podmiot prze-
twarzający dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych.

Oddajemy w Państwa ręce publikację mającą na celu przede wszystkim umożliwienie
Państwu zrozumienia zmian, jakie zajdą niedługo w przepisach ochrony danych osobo-
wych, oraz ułatwienie rozpoczęcia procesu wdrażania wytycznych ujętych w nowych
przepisach.
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