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Jak chronić
dane osobowe?
Renata Wcisło

C

zy ma Pani naszą kartę? Czy
ściągnęła Pani naszą aplikację,
będzie taniej? Może przystąpi
Pani do naszego klubu, będą zniżki?
Wiecie Państwo, z czym to się wiąże…
Z udostępnieniem danych klienta.
Z falą e-maili, smsów o promocjach,
a czasem i telefonów. A przy zakupach
internetowych zauważyliście Państwo,
że jest punkcik, który łatwo w pośpiechu zaznaczyć – zgodę na informowanie o zniżkach, promocjach, przesyłanie newsletterów i różnych takich?
Kiedyś miałam wrażenie, że moją
skrzynkę e-mailową po licznych in-
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ternetowych zakupach i kontaktach
z różnymi firmami zalała fala spamu. Postanowiłam, że będę miała
dwa adresy – jednego używam tylko
do zakupów przez Internet i innych
kontaktów z firmami, drugiego do
pracy i korespondencji prywatnej.
Bywa że na pierwszym, bezpłatnym,
mam ok. 30 „śmieciowych” wiadomości dziennie.
Do tego jeszcze w moim komputerze
odnotowuję wysyp niechcianych internetowych reklam. Dedykowanych tylko
mnie, bo wcześniej byłam zainteresowana jakimiś produktami i otwierałam

strony, na których były prezentowane.
Portale społecznościowe też proﬁlują
moje zainteresowania i podsuwają tematy powiązane z hasłami, które kiedyś wpisywałam w Internet. Pełna inwigilacja - na każdym kroku.
Dane osobowe. Dane wrażliwe. Osobiście jestem wrażliwa na tym punkcie
i głośno odmawiam zniżek, promocji
i pakietów lojalnościowych dla klienta,
jeśli wiąże się to z udostępnieniem moich danych. Nawet jeśli ma mi zostać
mniej w kieszeni. Bo wiem, że nic nie
jest za darmo…
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Renata Wcisło – dziennikarz

Projekt graﬁczny, skład:
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RODO nie trzeba się bać
Z Arturem Gluzińskim, szkoleniowcem zajmującym się zagadnieniami związanymi
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rozmawia Katarzyna Kochańska.

C

zy ochrona danych osobowych
to trudny temat? Czy nasze organizacje pozarządowe radzą
sobie z nim?
Odpowiem parafrazując znane powiedzenie: nie taki diabeł straszny, jak go
malują. Problem polega na czymś zupełnie innym. W ustawie z 1997 roku,
która regulowała zasady ochrony
danych osobowych, mówiąc obrazowo, wszystkie podmioty wrzucono do
„jednego worka”. Znaleźli się w nim
i przedsiębiorcy, i urzędy, i organizacje
pozarządowe. Te dwie pierwsze grupy mają pewne struktury, w których
funkcjonują osoby, które zajmują się
danymi osobowymi. Organizacje pozarządowe natomiast opierają się na pracy społecznej. Nie ma tu pracowników,
a społecznicy nie muszą mieć fachowej
wiedzy na ten temat. Stąd niektórzy
z nich są tym zagadnieniem przerażeni.
Formalności, a jest ich trochę, na
pierwszy rzut oka wydają się trudne.
Ale jest to kwestia opracowania pewnego katalogu dokumentów, przygotowania dobrych formularzy, wyrobienia nawyków i wypracowania ścieżek.
Ci, którzy to zrobili, po pewnym czasie
działają automatycznie.
A jak jest z nowymi przepisami? Czy
będzie trzeba te ścieżki i nawyki wyrabiać od nowa?
Nowe przepisy przewidują pewną
liberalizację. Na szczęście są to rozwiązania wypracowane na poziomie
unijnym, wiec są nieco bardziej liberalne, niż w prawie polskim. Wcześniej przepisy były dość opresyjne,
wskazywały konkretne kary za niedopełnienie obowiązków. W nowych
przepisach obostrzenia i kary również są, ale wszystko jest złagodzone.
Na przykład, w każdej chwili będzie
można wycofać swoje dane osobowe,
przepisy wprowadzają pojęcie „bycia
zapomnianym”. Organizacje nie będą
musiały zgłaszać zbiorów danych do

GIODO, ani tworzyć obszernych polityk bezpieczeństwa. Została zdjęta
z nich część obowiązków, choć oczywiście nadal muszą chronić dane osobowe. To się nie zmienia, także pewnie
ścieżki, wypracowane czynności i sposoby nadal będą potrzebne. Dlatego,

choć nie jest to już obowiązkiem, osobiście zachęcam do tworzenia polityk
bezpieczeństwa – które usystematyzują ochronę danych osobowych w organizacji.
Dziękuję za rozmowę.
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Dane osobowe, dane
wrażliwe, przetwarzanie
danych – co powinniśmy
na ten temat wiedzieć?
Odpowiadają Anna Giercarz i Urszula Giercarz
z zielonogórskiej Przyjaznej Kancelarii Prawnej Anny Giercarz:

P

o 25 maja 2018 r. i wchodzącym
w życie rozporządzeniu ochrony
danych osobowych, terminem
„dane osobowe” oznacza się informacje o zidentyﬁkowanej lub możliwej
do zidentyﬁkowania osobie ﬁzycznej
(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa
do zidentyﬁkowania osoba ﬁzyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyﬁkować, w szczególności na podstawie identyﬁkatora
takiego jak imię i nazwisko, numer
identyﬁkacyjny, nr PESEL, dane o lokalizacji, identyﬁkator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających ﬁzyczną, ﬁzjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość
osoby ﬁzycznej.
Danymi osobowymi nie będą zatem
pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy
i numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia.
Informacja ta będzie jednak stanowić
dane osobowe wówczas, gdy zostanie
zestawiona z innymi, dodatkowymi
informacjami, np. imieniem i nazwiskiem czy numerem PESEL, które
w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.
Istnieją kategorie danych osobowych, których przetwarzanie zostało
w RODO uregulowane w sposób szczególny (art. 9 i art. 10 RODO) – tzw. „dane

wrażliwe”. Obostrzenia związane z ich
przetwarzaniem chronią te szczególnie
istotne dla sfery prywatności dane. Są to:
1) dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych,
2) dane genetyczne,
3) dane biometryczne,
4) dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
5) dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

PRZETWARZANIE DANYCH
art. 4 pkt 11 RODO, mówi, że przetwarzanie danych, to: „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli, którym osoba, której dane dotyczą,
w formie oświadczenia lub wyraźnego
działania potwierdzającego, przyzwala
na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.
Zgoda stanowi w świetle RODO
jedną z przesłanek pozwalających na
legalne przetwarzanie danych osobowych. Pojęcie zgody jest przez RODO
deﬁniowane jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli, którym osoba, której dane dotyczą,
w formie oświadczenia lub wyraźnego
działania potwierdzającego, przyzwala
na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

MOTYW 32 PREAMBUŁY:
Zgoda powinna być wyrażona w drodze
jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome
i jednoznaczne przyzwolenie osoby,
których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego
oświadczenia.
Może to polegać na zaznaczeniu
okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze
ustawień technicznych do korzystania
z usług społeczeństwa informacyjnego
lub też na innym oświadczeniu bądź
zachowaniu, które w danym kontekście
jasno wskazuje, że osoba, której dane
dotyczą, zaakceptowała proponowane
przetwarzanie jej danych osobowych.
Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody.
Zgoda powinna dotyczyć wszystkich
czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy
różnym celom, potrzebna jest zgoda na
wszystkie te cele.

MOTYW 42 PREAMBUŁY
Aby wyrażenie zgody było świadome,
osoba, której dane dotyczą, powinna
znać przynajmniej tożsamość admini-
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stratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych.

zgoda nie jest dobrowolna jest sytuacja,
w której od jej wyrażenia uzależnione
jest wykonanie umowy.

JEDNOZNACZNOŚĆ ZGODY
Musi istnieć jednoznaczne wskazanie,
że podmiot, którego dane są przetwarzane udziela zgody na takie działania.
Treść zgody powinna zostać sformułowana w taki sposób, by nie ulegało
żadnym wątpliwościom, że dana osoba
udzieliła swojego pozwolenia na określone działanie administratora danych.

KONKRETNOŚĆ ZGODY

DOBROWOLNOŚĆ ZGODY

ŚWIADOMOŚĆ ZGODY

Według zapisów RODO wyrażenia
zgody nie można uznać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą
nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji.
Zgoda nie jest również uznawana za
dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić oddzielnie na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że
w danym przypadku byłoby to stosowne. Kolejnym przypadkiem, w którym

Osoby, których dane są przetwarzane
muszą zostać poinformowane o tożsamości administratora danych oraz celach, w jakich dane będą przetwarzane.
Należy upewnić się, że dana osoba jest
świadoma zakresu zgody (np. w przypadku, gdy dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim).
Zgodnie z wymaganiami RODO,
osoby, których dane są przetwarzane
muszą przed wyrażeniem zgody zostać
poinformowane o swoim prawie do jej
wycofania w każdej chwili.

Zgoda powinna być zawsze udzielona
w odniesieniu do poszczególnego celu,
w jakim dane są przetwarzane. Jeżeli te
same dane przetwarzane są w różnych
celach, to wymagane jest uzyskanie
osobnych zgód na przetwarzanie dla
każdego z celów.
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FORMA UDZIELENIA ZGODY
Według regulacji RODO, zgoda może
zostać udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
(wyraźnego działania tej osoby).

CIĘŻAR DOWODU
W przypadku wątpliwości, co do tego
czy zgoda została wyrażona, to do obowiązków administratora danych należy
udowodnienie, że osoba, której dane są
przetwarzane, udzieliła takiej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody). Podmiot przetwarzający powinien
zatem upewnić się, że jest w stanie udokumentować, iż posiada odpowiednie zgody
wszystkich osób, których dane przetwarza.

WYCOFANIE ZGODY
Każda osoba, która wyraziła zgodę musi
mieć możliwość wycofania jej w każdej
chwili. O możliwości tej powinna zostać poinformowana przed wyrażeniem
zgody. Wycofanie zgody musi być równie proste jak jej udzielenie.
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KAMIEŃ & BETON
Producent wyrobów
z kamienia naturalnego:
•
•
•
•

grysów ogrodowych,
parapetów,
blatów kuchennych,
elementów architektury
ogrodowej.
W stałej sprzedaży mamy również
kostkę brukową.

Wykonawca wyrobów z betonu:
• nawierzchni w technologii Pressbeton,
o praktycznie nieograniczonych możliwościach
zastosowań, znanej również pod nazwą beton
odciskany lub stemplowany (bogate wzornictwo,
niezwykła trwałość oraz dekoracyjność, sprawiają,
że jest to wiodąca metoda wykańczania różnego
rodzaju nawierzchni na całym świecie),
• blatów kuchennych i łazienkowych pokrywanych
beton – cire (to nowoczesne i funkcjonalne
rozwiązanie architektoniczne dla twojego domu).
Dla odbiorców detalicznych oferujemy transport
zakupionego u nas towaru.
Kontakt:
Tel. 577 101 177
www.kamien-beton.pl
ul. Zawada-Zielonogórska 90
66-001 Zielona Góra
Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 8:00–17:00, sob.: 8:00–15:00
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Ochrona danych
osobowych – jak jest teraz?
Kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Co obecnie nakazują przepisy ochrony danych osobowych?

I

nformacji udziela Artur Gluziński, który od wielu lat zajmuje się
zagadnieniami związanymi z organizacjami pozarządowymi, oraz dotyczącymi współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec.
Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje do 25 maja, do dnia
wejścia w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych,
czyli RODO. Zanim jednak wejdzie ono
w życie, warto przypomnieć sobie, jakie
obowiązki związane z ochroną danych
osobowych mają organizacje pozarządowe do 25 maja.

ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą do przetwarzania danych
osobowych jest zgoda, wyrażona przez

właściciela danych – zgoda ta musi być
wyrażona wprost. Jest to oświadczenie
woli, które nie może być domniemane.
Musi zostać uzyskane przed przystąpieniem do przetwarzania danych. Zgoda
może być udzielona na „teraz” lub na
„teraz i na przyszłość”.
Zgoda musi zawierać: cel przetwarzania danych (jeśli jest więcej niż jeden, to
dla każdego z nich musi być odrębna zgoda), zakres przetwarzania – np. udostępnianie, sprawozdawczość projektowa,
oraz nazwę podmiotu, któremu udzielono zgody. Warto, żeby zawierała takie
elementy jak adres siedziby organizacji
i jej pełną nazwę, informację o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania oraz informację
o dobrowolności ich zbierania.
Zgoda może być udzielona pisemnie
lub ustnie – i w każdej chwili odwołana.
Ze względów praktycznych lepiej mieć
ją na piśmie.

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być przechowywane albo jako tzw. zbiory, albo w postaci
danych pojedynczych, np. w systemie
informatycznym. Zbiorem jest zestaw
danych posiadający strukturę, dostępnych wg. określonych kryteriów (np.
zestawy akt osobowych, lista członków
organizacji). Zbiór może być dostępny zarówno w formie papierowej, jak
i elektronicznej.
Zbiory powinny znajdować się
w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, nieposiadających uprawnień do ich przetwarzania. Obowiązki
jakie mają organizacje w związku z posiadaniem danych osobowych zależą
od tego, jakie są to zbiory i w jakim celu
powstały.
Obecnie do rejestracji w GIODO
należy obowiązkowo zgłosić zbiory
danych obejmujące dane zwykłe oraz
dane wrażliwe.
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Nie trzeba zgłaszać do GIODO zbiorów danych pracowników, w tym również zatrudnionych na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Ale już zbiór
danych wolontariuszy podlega zgłoszeniu.
A co z darczyńcami, np. wpłacającymi 1 proc. podatku? Zgodnie
z przepisami, z obowiązku rejestracji
zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury,
rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości ﬁnansowej. Jeśli jednak
zgromadzone dane służą także innym
celom (np. wysyłaniu podziękowań,
utrzymywaniu kontaktów z darczyńcami), to administrator (organizacja
pożytku publicznego) jest zobowiązany zgłosić przedmiotowy zbiór do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dn. 11
grudnia 2008 r. (DZ.U. Nr 229, poz. 1536).
Co ważne, nie podlegają zgłoszeniu
same dane, a informacje o nich!
Zgłoszenie można wysłać pocztą,
złożyć osobiście lub poprzez aplikację w systemie „platforma e-giodo” na
stronie www.giodo.gov.pl (z użyciem
bezpiecznego podpisu elektronicznego)
lub pocztą elektroniczną bez tego podpisu, ale wymaga to uzupełnienia złożenia w formie papierowej. Informacje
o zmianie zakresu danych należy zgłosić do 30 dni.

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH
Oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą
(samodzielnie) o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych. Jest
to podmiot praw i obowiązków, który
sprawuje władzę nad przetwarzaniem
danych osobowych przez zaciąganie
zobowiązań i rozporządzanie prawami. Nie ma przy tym znaczenia fakt,
czy podmiot ten jest w posiadaniu
przetwarzanych danych lub sam je
przetwarza.
W organizacjach pozarządowych
funkcję tę pełni najczęściej zarząd organizacji – organizacja przetwarzająca
dane osobowe jest traktowana jako ad-

ministrator. Ale zarząd może również
powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i to jemu powierzyć wykonywanie tych zadań.
W przypadku powołania ABI zarząd zdejmuje z siebie ciężar ustawowych obowiązków związanych
z ochroną danych osobowych (może
go zatrudnić lub nawiązać współpracę
z zew. ABI). Jego powołanie i odwołanie (a także zmianę jego danych) musi
zgłosić do GIODO.
Administrator jest zobowiązany
zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną. Musi je również zabezpieczyć przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem z naruszeniem ustawy i zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Obowiązki administratora to: prowadzenie dokumentacji opisującej
sposób przetwarzania danych oraz
środki ochrony, wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji ABI nadzorującego przestrzeganie
zasad ochrony danych – chyba że sam
wykonuje te czynności, zapewnienie kontroli na tym, jakie dane, kiedy
i przez kogo zostały wprowadzone do
zbioru oraz komu są przekazywane.
Administrator prowadzi ewidencję
osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać: imię
i nazwisko osoby upoważnionej, datę
nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyﬁkator, jeśli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.
Do przetwarzania danych mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie nadane
przez administratora danych. Osoby te
są zobowiązane zachować w tajemnicy
te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY
Każda organizacja przetwarzająca
dane powinna posiadać politykę bezpieczeństwa oraz instrukcje zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych
osobowych.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE
Z OCHRONĄ DANYCH
OSOBOWYCH
Organizacja, która sama wykonuje zadania ABI, ma następujące obowiązki:
nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną oraz przestrzegania
zasad określonych w tej dokumentacji,
a także zapewnienia zapoznania osób
upoważnionych do przetwarzania danych z odpowiednimi przepisami.

SANKCJE KARNE
Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe,
choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania
nie jest uprawniony, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli dotyczy to danych wrażliwych – do lat 3.
Kto administrując zbiorem danych
lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub
umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli sprawca
działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kto administrując danymi narusza
choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem
lub zniszczeniem, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kto będąc do tego obowiązany nie
zgłasza do rejestracji zbioru danych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
Kto administrując zbiorem danych
nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą o jej
prawach lub przekazania tej osobie
informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

kompedium
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Dane osobowe
– jak będzie po 25 maja?
25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO - General Data Protection Regulation
(unijny skrótowiec to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych
Osobowych (RODO – to polski skrótowiec). Rozporządzenie było opracowywane
i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie w kwietniu 2016 r. zostało przyjęte
przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

N

iektórzy eksperci oceniają,
że nowe wytyczne dotyczące
ochrony danych osobowych
wywrócą „do góry nogami” część procedur, jakie ﬁrmy działające w UE stosowały przez lata. A co z organizacjami
pozarządowymi?
Konieczność stosowania RODO to
wynik pierwszeństwa stosowania prawa UE przed regulacjami krajowymi.
A jakie obowiązki wynikające
z RODO spadną na barki organizacji

pozarządowych? Informacji udziela
Artur Gluziński, trener i szkoleniowiec,
który prowadził dla III sektora szkolenia z tego zakresu w Ośrodku Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH
Zgody na przetwarzanie danych osobowych złożone przed 25 maja zachowują
ważność. RODO wskazuje na konieczność uprzedniego poinformowania

osoby ﬁzycznej o możliwości wycofania
swojej zgody w dowolnym momencie
– zgody są ważne, jeśli zawierają taką
klauzulę.
A nowe formularze należy koniecznie o taką klauzulę uzupełnić.
Zgoda na przetwarzanie danych według RODO może mieć formę pisemną,
w tym elektroniczną, lub ustną. Może
polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej lub na wyborze ustawień
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technicznych do korzystania z usług
społeczeństwa informacyjnego, albo na
innym oświadczeniu lub zachowaniu,
które w danym kontekście wskazuje
jasno, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane jej przetwarzanie danych osobowych.
Rozporządzenie wskazuje wprost,
że milczenie osoby ﬁzycznej, okienka
zaznaczone domyślnie lub niepodjęcie
działania nie mogą być uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

PRAWO DO BYCIA
ZAPOMNIANYM
Zgodnie z zapisami w artykule 17. RODO,
osoby, których dane są przetwarzane
mają prawo do zgłoszenia administratorom żądania o ich natychmiastowe
usunięcie. Administrator ma obowiązek natychmiast ją spełnić, o ile został
spełniony jeden z warunków: dane
osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane, osoba, której dane
dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera
się ich przetwarzanie i nie ma żadnej
innej podstawy prawnej do tego.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Organizacja pozarządowa nie musi go
powoływać, choć przepisy w tym zakresie nie są precyzyjne. Przepisy mówią, że

musi go powołać ta organizacja, której
główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu
na swój zakres wymagają regularnego i systematycznego monitorowania
osób, których dane dotyczą na duża
skale. Ale nie jest doprecyzowane, jaka
to jest dużą skalę – RODO tego nie wyjaśnia. Musimy poczekać na orzecznictwo.
Inspektora musi powołać organizacja, która przetwarza dane wrażliwe
oraz dane dotyczące wyroków.
Jednak mimo braku obowiązku
warto rozważyć powołanie inspektora, ponieważ może to znacznie ułatwić
przestrzeganie nowych przepisów oraz
odegrać istotną rolę w pośredniczeniu
pomiędzy zainteresowanymi stronami
(np. organem ochrony danych osobowych, podmiotami danych oraz poszczególnymi jednostkami w ramach
jednej organizacji).
Istnieje możliwość powołania jednego inspektora dla kilku podmiotów.
Może to być pracownik organizacji, ale
również osoba z zewnątrz, a także usługa zlecona przez organizację.
Ważne, żeby była to osoba niezależna (na samodzielnym stanowisku). Inspektor jest wyznaczany na podstawie
kwaliﬁkacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa
i praktyk w dziedzinie ochrony danych

oraz umiejętności wypełniania zadań.
Zgodnie z RODO, nie ma obowiązku
rejestracji inspektora ochrony danych
w organie nadzorczym, a samo powołanie takiej osoby przez administratora będzie wystarczające do przyjęcia
wszystkich skutków, jakie z tym faktem
wiąże RODO.
RODO jednak przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych oraz
poinformowania o jego powołaniu
i przekazanie odpowiednich jego danych organowi nadzorczemu. Do obowiązków IDO należy m.in. obowiązek
prowadzenia czynności przetwarzania
danych, ale tylko gdy zatrudnia się więcej niż 250 pracowników.

KONIECZNE ZABEZPIECZENIA
Rozporządzenie nie wprowadza formalnego
obowiązku
prowadzenia
dokumentacji przetwarzania danych
osobowych przez wszystkich administratorów danych. Jednak zgodnie
z nim, aby wykazać, że regulacje są
przestrzegane, administrator powinien
przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć odpowiednie środki, by zapewnić
skuteczną ochronę danych osobowych.
Dlatego choć nie trzeba, warto mieć
usystematyzowane i spisane wewnętrzne procedury organizacji dot. ochrony
danych (wzory dokumentów, sposoby
zabezpieczeń itp.).
Oznacza to, że formalnie nie trzeba
wdrażać polityki bezpieczeństwa, ale
polski organ nadzorczy będzie weryﬁkował, jak administratorzy realizują
obowiązki wynikające z rozporządzenia. Tak więc aby wykazać, że robią
to w sposób właściwy, administrator
będzie musiał wprowadzić wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Warto ją
oprzeć na analizie ryzyka i sposobach
jego przeciwdziałania. Jeśli ta analiza
wykaże, że dotychczas stosowane zabezpieczenia w ramach polityki bezpieczeństwa są wystarczające, to będzie je
można nadal stosować.

KARY ZA NIESTOSOWANIE
SIĘ DO PRZEPISÓW
Możliwe są kontrole ze strony organu
nadzorującego – GIODO zostanie zastąpione przez Urząd Ochrony Danych
Osobowych. W przypadku NGO maksymalna kara wynosi 20 000 euro (ok. 100
tys. zł).

polecamy

Fundacja KreARTywni
Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Nasz sztandarowy
projekt „Rodzinna Przestrzeń Rozrywki” to miejsce odpoczynku i budowania relacji.

• Oferujemy występy kabaretowe, stand-up, konferansjerkę podczas imprezy, użyczymy głosu lektora do
reklamy radiowej.
• Dzieci z pewnością ucieszą tematycznie poprowadzone urodziny z warsztatami plastycznymi.
• Cyklicznie zaś prowadzimy zróżnicowane warsztaty plastyczne
dla dzieci i młodzieży w zaprzyjaźnionej klubo-kawiarni Mini-Max Cafe w centrum Zielonej Góry.
• Nasza pracowania oferuje także spersonalizowane, ręcznie robioFundacja
ne kartki na każdą okazję, a także pełną oprawę graﬁczną stoKreARTywni
łu weselnego (od zaproszeń po wizytówki i podziękowania dla
tel.: 693 485 905
gości). Wszystkie nasze produkty można kupić w naszym sklepie
internetowym.
FundacjaKreARTywni
• W zespole mamy także fotografa, który ważne i niezapomniane
www.fundacjakreartywni.pl
uroczystości uchwyci w obiektywie, nadając im wyjątkowy charakter. Rodzinne sesje zdjęciowe to bez wątpienia najlepszy prezent, jaki możemy zaproponować wszystkim tym, którzy doceniają wartość upływającego czasu i chcą zatrzymać na fotograﬁach
uśmiechy swoich pociech na lata.
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