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Reforma ochrony danych, ze względu na jej zasięg i skutki, to jedna z najważ-
niejszych, jeżeli nie wręcz najważniejsza reforma prawa w tychi kolejnych 
latach.

W maju 2018 r. dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych zostaną zastą-
pione nowymi - unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 
2016/679. To największa reforma ochrony danych osobowych od 21 lat. Rozwija 
obecne i wprowadza nowe rozwiązania i obowiązki podmiotów przetwarzających dane 
osobowe. Podlegają jej wszystkie instytucje, niezależnie od branży, należące do sektora 
prywatnego i publicznego, zarówno będące administratorami danych, jak i przetwarza-
jące dane w ramach outsourcingu.

Reformę przynosi rozporządzenie UE, więc wejdzie ona w życie w Polsce i w każdym 
państwie UE oraz EOG automatycznie, bez konieczności odrębnej implementacji
w prawie krajowym.

21 lat to w dziedzinie technologii cyfrowych cała epoka. Nowe obowiązki obejmują więc 
sferę proceduralną, przegląd i dostosowania klauzul zgody i informacyjnych i inne 
działania również w kontekście korzystania z „chmur”, portali społecznościowych, 
stosowania profilowania marketingowego, cookies, aplikacji mobilnych.

Reforma przynosi bezprecedensowe kary pieniężne do 20 milionów euro lub 
4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzednie-
go roku. Ryzyko wzrasta ze względu na nowy obowiązek zgłaszania naruszeń organowi 
nadzorczemu i osobie, której dotyczą dane, a także ze względu na odpowiedzialność 
administratora za naruszenia kontrahenta przetwarzające dane osobowe na jego 
zlecenie.
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