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Wprowadzenie

Minął już ponad rok od momentu, gdy zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego 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). Wiele organizacji 
zobowiązanych do ochrony interesów osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych 
osobowych nadal jednak ma wątpliwości, jak właściwie wykonywać takie operacje. Chociaż 
podmioty te korzystają z porad ekspertów, uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, wyznaczają 
specjalistów ds. ochrony danych osobowych oraz powołują inspektorów ochrony danych, to ciągle 
nie mają pewności, czy postępują właściwie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Praktyka 
dotycząca zasad ochrony prywatności dopiero się kształtuje, ponieważ zmian jest wiele – ustawa 
o ochronie danych osobowych była już trzykrotnie nowelizowania, od lutego 2019 r. obowiązuje 
ustawa regulująca kwestie ochrony danych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestęp-
czości, a w maju 2019 r. ogłoszono ustawę, w której uporządkowano wiele istotnych przepisów 
prawa krajowego, w tym przepisy branżowe, dostosowując je do wymogów stawianych przez 
RODO. Istnieje konieczność zapoznania się z tymi zmianami i odpowiedniej ich interpretacji.

Najważniejszym celem trzeciej części serii „Vademecum IOD (ABI)” jest uporządkowanie i usyste-
matyzowanie informacji oraz wskazanie i omówienie kluczowych (zdaniem autorów) zagadnień, 
na które powinien zwracać uwagę inspektor ochrony danych podczas wykonywania swoich obo-
wiązków przewidzianych w RODO. Inspektorzy – doradzający administratorom danych w zakresie 
bieżącego zarządzania procesami ochrony danych osobowych w aspekcie organizacyjnym, tech-
nicznym i prawnym – powinni legitymować się doskonałą wiedzą ekspercką oraz predyspozycjami 
i dobrym przygotowaniem do pełnienia swojej funkcji. Autorzy niniejszego opracowania – praktycy 
branży ochrony danych – dzielą się z czytelnikami swoimi doświadczeniami i przedstawiają wska-
zówki, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jak właściwie zarządzać w organizacji procesem 
ochrony informacji, w tym danych osobowych, kształtować go, nadzorować oraz modyfikować.

Zapraszam do lektury tego praktycznego przewodnika dla inspektora ochrony danych.

Maciej Kołodziej
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