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Wprowadzenie

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie pogłębianiem wiedzy dotyczącej ochrony danych oso-
bowych po stronie jednostek administracji publicznej, małego i średniego biznesu oraz organiza-
cji doradzających w procesach formalno-prawno-technicznych, w reakcji na pytania, docierające
do wydawnictwa i autorów od osób, które zapoznały się z wydanym w 2016 r. Vademecum ABI
i przygotowują się do roli inspektorów ochrony danych, zespół redakcyjny przygotował kolejną po-
zycję do biblioteczki ABI, przyszłego IOD, będącą kontynuacją tematyki przedstawionej w pierw-
szym Vademecum ABI. Niniejsza publikacja jest praktycznym poradnikiem wskazującym, jak zi-
dentyfikować potrzeby i obowiązki, dokonać inwentaryzacji stanu bieżącego i wdrożyć, a następnie
utrzymywać systemy ochrony danych osobowych w związku z nadchodzącymi zmianami wynika-
jącymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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),
które zacznie być stosowane od 25.5.2018 r. Niniejsze opracowanie kierowane jest do osób odpo-
wiedzialnych za nadzór i realizację procesów ochrony danych, tj. administratorów bezpieczeństwa
informacji lub specjalistów zajmujących się danymi osobowymi, organów zarządzających jednost-
kami, odpowiadających za całość procesów ochrony jako administratorzy danych osobowych, do-
radców, konsultantów i audytorów, którzy pomagają w realizacji zadań; kierownictwa działów IT,
audytu i compliance, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie organizacji do nowych realiów
ochrony danych osobowych; prawników pragnących usystematyzować swoją wiedzę w związku
z istotnymi zmianami regulacji krajowych i europejskich dotyczących ochrony danych osobowych.

Autorzy podjęli decyzję, aby nie ograniczać się wyłącznie do jednej grupy odbiorców, np. sektora
administracji publicznej czy biznesu internetowego, gdyż odbyłoby się to ze szkodą dla opraco-
wywanej publikacji. Nasza praktyka wskazuje, że wiedza i doświadczenie na temat procesów do-
tyczących danych osobowych powinny przenikać między środowiskami administracji publicznej,
organizacji, doradców i biznesu (każdej skali i rozmiaru działalności), dzięki czemu będą możliwe:
dzielenie się wiedzą i weryfikacja wyników działań, doskonalenie procedur i wdrażanie nowocze-
snych rozwiązań bazujących na przepisach, regulacjach branżowych, dobrych praktykach i wypra-
cowanych standardach oraz dostosowywanie się do potrzeb różnych grup interesariuszy.

Tematyka przekazanego w Państwa ręce opracowania dotyczy przede wszystkim zagadnień prak-
tycznych dotyczących ochrony i zarządzania danymi osobowymi, przy pełnym odniesieniu i wpro-
wadzeniu do obecnej sytuacji formalnoprawnej, bazującej na krajowych przepisach dotyczących
ochrony danych osobowych oraz przepisach branżowych i regulacjach, do których przestrzegania
zobowiązane są grupy adresatów książki, w tym:

1) obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi,
które przestaną obowiązywać 24.5.2018 r.;
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2) już obowiązującym, ale mającym zastosowanie od 25.5.2018 r. rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

3) rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI), wydane na podstawie
art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) grupie norm z serii 27000, 20000, 24762, 31000:2012;
5) w odniesieniu do wytycznych przedstawionych przez Grupę Roboczą art. 29 oraz do poja-

wiających się krajowych i europejskich interpretacji przepisów ochrony danych osobowych.

W związku z tym, że zagadnienie jest obszerne i wymaga wielowątkowego przedstawienia, do
zespołu autorskiego zaproszona została grupa ekspertów, praktyków zajmujących się zawodowo
ochroną danych osobowych, specjalistów z różnych branż, aby zawartość publikacji w pełni trak-
towała o problemach, z którymi mogą się spotkać przetwarzający dane.

Vademecum ABI, wydane w 2016 r., opisywało obowiązki ABI w świetle przepisów zmienio-
nych nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, która zaczęła obowiązywać 1.1.2015 r.,
omawiając m.in. rozporządzenia wykonawcze dotyczące: sprawdzeń (wewnętrzny mechanizm
kontrolny), prowadzenia dokumentacji w kontekście rejestru zbiorów danych osobowych oraz no-
wej interpretacji funkcji ABI. Mimo że przepisy te przestaną obowiązywać pod koniec maja 2018 r.,
to zaleca się, aby nie odrzucać wiedzy i nabytych podczas ich stosowania doświadczeń, ponieważ,
zdaniem środowiska administratorów bezpieczeństwa informacji, praktyka ostatnich lat będzie
bardzo przydatna w sytuacji, gdy RODO nie wskazuje administratorom, w jaki sposób powinni po-
stępować i jakie konkretnie narzędzia i metody stosować, chroniąc dane osobowe. Ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych zobowiązuje wszystkie podmioty do właściwego postępowania, przy
czym decyzje o stosowanych rozwiązaniach podejmować będą, na podstawie indywidualnie pro-
wadzonej analizy ryzyka, administratorzy wspólnie ze swoimi doradcami.

Część druga Vademecum, którą oddajemy w Państwa ręce, dotyczy roli administratora bezpieczeń-
stwa informacji w przygotowaniu do wdrożenia RODO. Mamy na to niespełna rok, a wielu ABI
i ADO nadal nie wiedzą, co robić, albo lekceważy ten temat, zakładając, że sprawa nie ma dużego
znaczenia. Jest to błędne podejście, ponieważ przepisy RODO będą, według zapewnień przed-
stawicieli krajowych rzeczników ochrony danych (w Polsce GIODO), szeroko stosowane i konse-
kwentnie egzekwowane. Wielu ABI, próbując odnaleźć się w nowej sytuacji, zadaje sobie pytanie:
czy chce być IOD i jak się do tego przygotować. Dla tych osób przygotowaliśmy część książki traktu-
jącą o dialogu ABI/IOD z IT, opis przykładowej metodyki prowadzenia analizy ryzyka oraz odnie-
sienie ochrony danych do systemu bezpieczeństwa informacji (powszechnie działającego w admi-
nistracji publicznej). Vademecum ma wskazać kierunki i sposoby przebrnięcia przez zawirowania
i brak jasnych wytycznych ze strony regulatora unijnego i krajowego.

Opracowania części formalnoprawnej, w tym omówienia tematyki RODO, podjęli się: adwokat Mi-
chał Kluska i radca prawny Grzegorz Wanio, współautorzy pierwszej części Vademecum ABI, oraz
mecenasi Mariusz Trafjacki i Szymon Tyniec. Cała czwórka zajmuje się zawodowo doradztwem i ob-
sługą klientów w zakresie procedur ochrony informacji i danych osobowych. W części tej omó-
wione zostały m.in. zagadnienia ochrony danych osobowych w prawie krajowym i europejskim,
zakres stosowania przepisów, wstępne interpretacje dotyczące nowych regulacji, rola stron pro-
cesów ochrony danych, w tym Generalnego Inspektora, rzeczników ochrony danych, administra-
torów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji, specjalistów ds. ochrony danych i in-
spektorów ochrony danych.

W części organizacyjno-technicznej przedstawione zostały cztery bloki zagadnień.
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Metodyka analizy ryzyka (podejście oparte na ryzyku), którą opracował Tomasz Izydorczyk, prak-
tyk i ekspert w dziedzinie e-administracji.

Marcin Soczko i Maciej Kołodziej, pełniący funkcje ABI i doradców w wielu podmiotach, członko-
wie Zarządu Stowarzyszenia ABI, przedstawią, z perspektywy techniczno-organizacyjnej, system
zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych (jako szczególnego podzbioru przetwarzanych
informacji). Autorzy bazują na własnym doświadczeniu z pracy w zespołach projektowo-wdroże-
niowo-utrzymaniowych, działach IT i bezpieczeństwa, zespołach kontrolnych i audytorskich oraz
doświadczeniach wynikających z pełnienia obowiązków doradczych i kierowniczych w podmio-
tach przetwarzających dane osobowe w różnych branżach gospodarki i administracji. Podstawą
do analizy przedstawionych wymagań technicznych będą dwa rozporządzenia: tzw. rozporzą-
dzenie techniczno-organizacyjne do ustawy o ochronie danych osobowych (rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobo-
wych oraz warunków technicznych organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sys-
temy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych) oraz ogólne rozporządzenie
o ochronie danych. Ma to duże znaczenie dla koncepcji książki, ponieważ przetwarzanie danych
osobowych w obowiązującym systemie prawnym wymaga, w każdej organizacji, dostosowania
obowiązującego procesu ochrony danych do nowych ram wynikających z harmonizacji rynku eu-
ropejskiego. Przedstawiono różne koncepcje w podejściu do opracowania dokumentacji, uwzględ-
niające procesy i systemy przetwarzania danych osobowych. Omówiono problematykę identyfika-
cji i klasyfikacji posiadanych informacji pod kątem opracowania dokumentacji i ich przyporządko-
wanie do obszarów, zbiorów, systemów itp. Część ta zawiera także propozycje rozwiązań, które
stosowane są przez administratorów, w tym omówione zostały narzędzia wspierające wdrożenie
i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Procesy ochrony danych
osobowych omówione zostały w relacji do regulacji dotyczących administracji publicznej i biznesu.

Ostatni rozdział poświęcony został zagadnieniu powierzania przetwarzania danych osobowych.
Tematykę omówił Maciej Kołodziej, wskazując na obecne i przyszłe znaczenie procesu powierzenia
dla właściwego stosowania tego ważnego i często stosowanego elementu systemu ochrony danych.
Należy wskazać, że RODO wprowadza w tym zakresie dodatkowe obowiązki i możliwości związane
z korzystaniem z instytucji podwykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na admi-
nistratorach spoczywa m.in. nowy obowiązek wykazania, że dołożono staranności przy wyborze
podwykonawców, którzy zapewniają właściwą jakość, bezpieczeństwo i odpowiednie rozwiązania
techniczno-organizacyjne, adekwatne do zakresu i sposobu przetwarzania danych.

Zapraszamy do lektury Vademecum i wykorzystania przedstawionych przykładów oraz wskaza-
nej tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych w organizacjach, w których pełnicie Państwo
funkcje związane w procesami nadzoru przetwarzania informacji.

W imieniu autorów

Maciej Kołodziej


