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XXIII

Wprowadzenie

Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, zwłasz-
cza pod rządami RODO, nie jest zadaniem łatwym. Do zjawisk znanych już wcześniej, takich jak
częsty brak odpowiednich zasobów organizacyjnych i finansowych oraz pewne skomplikowanie
materii, z jaką zmagają się organy władzy publicznej, RODO dodało jeszcze trzeci element: prze-
pisy RODO po prostu nie zostały napisane z myślą o sektorze publicznym. Gdy uwzględnimy jesz-
cze to, że przyjmowane – nierzadko w dużym pośpiechu – kolejne przepisy prawa administracyj-
nego często uchwalane są jakby obok przepisów o ochronie danych osobowych, bez konsultacji
czy przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, jawi nam się obraz sytuacji,
z jaką Inspektorzy Ochrony Danych w sektorze publicznym zmagają się na co dzień.

Przygotowując tę książkę, myśleliśmy właśnie o Inspektorach Ochrony Danych z sektora publicz-
nego – o tym, żeby zwyczajnie ułatwić im życie. Stąd Autorki i Autorzy z bogatym praktycznym do-
świadczeniem w sektorze publicznym i stąd formuła książki, łącząca w sobie możliwie dużo przy-
datnych informacji i wzorów dokumentów. Staraliśmy się pisać tak, żeby niekoniecznie pokazać,
że my mamy wiedzę na tematy, które opisujemy (ale proszę mi uwierzyć, mamy tę wiedzę), ale
żeby to co napiszemy było możliwie najbardziej użyteczne dla naszych Czytelniczek i Czytelników.
Mamy nadzieję, że nam się to udało.

Książka została przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Ochrony Danych
Osobowych, które powstało przede wszystkim jako platforma wymiany doświadczeń pomiędzy
Inspektorami Ochrony Danych, koordynatorami, oficerami compliance, entuzjastami ochrony da-
nych osobowych i informacji z różnych branż rozlokowanych w całej Polsce. Pisząc tę książkę, dzie-
limy się z Państwem naszymi doświadczeniami i jednocześnie zapraszamy Państwa do członkostwa
w SPOD i wzajemnej wymiany doświadczeń.

 
Paweł Litwiński
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