Wprowadzenie
Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać RODO, co oznacza, że każdy, kto przetwarza dane osobowe w zakresie przekraczającym cele wyłącznie domowe lub osobiste, powinien spełniać wymogi
RODO, a za naruszenia RODO mogą być wyciągane konsekwencje administracyjne, cywilne, a nawet karne.
Jednym z najważniejszych obowiązków na gruncie RODO jest zapewnienie odpowiednich podstaw
prawnych do przetwarzania określonych kategorii danych oraz realizacja obowiązku informacyjnego, w którym należy poinformować osoby, których dane dotyczą, m.in. o wszystkich celach przetwarzania danych osobowych, podstawach prawnych dostosowanych do tych celów oraz o okresach retencji danych, tj. czasie, w którym te dane będą przetwarzane przez administratora.
Niniejsze opracowanie zawiera opis wszystkich warunków, jakie powinna spełniać prawidłowo
opracowana klauzula informacyjna, i okoliczności, na które należy zwrócić uwagę przy jej tworzeniu – część I „Podstawowe informacje o klauzuli zgody oraz klauzuli informacyjnej” – oraz zbiór
przykładowych klauzul informacyjnych, opracowanych na bazie najczęściej spotykanych przypadków – część II „Wzory klauzul oraz odpowiedzi na informację o cofnięciu zgody”.
Każdą klauzulę informacyjną opatrzyłam krótkim komentarzem zawierającym wskazówki, które
należy wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu klauzuli na potrzeby konkretnego administratora
oraz wskazałam przykładowe sposoby spełniania obowiązku informacyjnego wobec osób, których
dane dotyczą.
Niniejsze opracowanie zawiera wyłącznie informacje praktyczne, potrzebne do właściwego opracowania klauzul informacyjnych i klauzul zgody w standardowych sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego powodu nie znajdą Państwo w nim rozważań prawnych czy
bogatej bibliografii, a jedynym źródłem informacji znajdujących się w opracowaniu są Wytyczne
Grupy Roboczej Art. 29:
1) dotyczące przejrzystości na mocy RODO (WP 260) z 28.11.2017 r., aktualizowane
10.4.2018 r.,
2) dotyczące zgody na mocy RODO (WP 259) z 28.11.2017 r., aktualizowane 10.4.2018 r.
Czy przykładowe klauzule zawarte w niniejszym opracowaniu są gotowe do użycia? Co do zasady
– tak, przestrzegam jednak przed ich wykorzystaniem bez dokładnej weryfikacji ich stosowności
w konkretnym przypadku. Rzadko bowiem zdarza się, aby wszystkie okoliczności przetwarzania
danych osobowych w pełni pokrywały się z przedstawionym przeze mnie przykładem.
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Wprowadzenie
Publikacja ta powstała z myślą o tych wszystkich administratorach danych, u których procesy przetwarzania są w dużej mierze powtarzalne rynkowo, a co za tym idzie – proponowane wzory klauzul
będą dla nich dużą pomocą i silną bazą wyjściową.

Warszawa, 12 lipca 2018 r.
Agnieszka Sagan-Jeżowska
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