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• Dlaczego Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ("RODO")?

• Kalendarz implementacji nowej ustawy o ochronie danych osobowych

• Koszty związane z implementacją RODO przez biznes

• Dla kogo RODO?

• Inspektor ochrony danych

AGENDA 



Po co RODO? 
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• Ser szwajcarski (przepisy odsyłające) 

• Różne "GIODO"

• Rożne wykładnie 

• Kultura

• Tłumaczenie

Jednolite prawo = dowcip?



Cel: zmniejszenie kosztów i obciążeń 
administracyjnych w działalności 
transgranicznej (wynikających 
z fragmentacji środowiska prawnego)

Mniejsze koszty w działalności 
transgranicznej



Co się stanie 25 maja 2018 r.?

• Uchylenie ustawy o ochronie danych osobowych i 
Dyrektywa 95/46/WE

• Wejdzie w życie nowa ustawa o ochronie danych 
osobowych

• Zastosowanie RODO

• Decyzje GIODO i Komisji pozostają w mocy

• Europejska Rada Ochrony Danych zastępuje Grupę 
Roboczą Art. 29 (opinie?)
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Co się stanie 25 maja 2018 r.?

• Nowe zgody?

„Jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl 
Dyrektywy 95/46/WE, osoba której dane dotyczą nie musi 
ponownie wyrazić zgody jeżeli pierwotny sposób jej 
wyrażenia odpowiada warunkom RODO. Dzięki temu 
administrator może kontynuować przetwarzanie po 
dacie rozpoczęcia stosowania RODO” (motyw 171)

• Umowy powierzenia przetwarzania danych?

© Bird & Bird LLP 2016
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Kalendarz implementacji 



Nowa ustawa o ochronie danych osobowych 
(cz. 1) 

31 III 2017 r. 

przygotowanie wstępnego
projektu ustawy

uzgodnienia międzyresortowe
i konsultacje społeczne



Nowa ustawa o ochronie danych osobowych 
(cz. 2)

Zakres nowej ustawy:

• zasady nadzoru nad zapewnieniem ochrony danych osobowych 
przez GIODO

• zasady współpracy na rzecz ochrony danych osobowych 
• kary nakładane przez nowy GIODO 
• zasady akredytacji podmiotów certyfikujących



RODO – bilans korzyści i strat



Analiza wpływu KE

+ 2.9 
mld €

• korzyści z uniformizacji zasad ochrony danych 
w państwach członkowskich

– 580 
mln €

• koszty wykazania przestrzegania nowych zasad 
ochrony danych

– 20 
mln €

• koszty zgłaszania naruszeń danych 

= 2.3 
mld €

• korzyści netto



Wielka Brytania

od 80 mln £ do 320 mln £ 
(roczne koszty netto)

Koszt netto wdrożenia w UK  
Brytanii 

2.1 mld £ (zdyskontowane 
łączne koszty netto)

Koszt netto wdrożenia w UK  
Brytanii w następnych 14 
latach



Koniec marketingu bezpośredniego?

Na podstawie sondażu przeprowadzonego na grupie 600 przedsiębiorstw
z Wielkiej Brytanii Direct Marketing Association szacuje, że łączny koszt

wdrożenia RODO ad zgody wyniesie 47 mld £.

Zakłada zatem, że RODO uniemożliwi zupełnie prowadzenie działalności
w zakresie marketingu bezpośredniego.

Implications of the European Commission’s proposal
for the GDPR for business. Final report to the
Information Commissioner’s Office

R.I.P
direct

marketing



Oczekiwania co do kosztów przygotowania 
się do wejścia w życie RODO

Preparing for new privacy regimes: Privacy professionals' views on the General Data Protection Regulation and Privacy Shield 



Czynniki kosztotwórcze

• Niejasność niektórych definicji (art. 4); 

• Wyższe wymagania dotyczące zgody (art. 4 pkt 11 i art. 7); 

• Minimalizacja danych (art. 5); 

• Nowe i wzmocnione prawa osób, których dane dotyczą (art. 12 - 23); 

• Zgłaszanie naruszeń ochrony danych w ciągu 72 godzin (art. 33); 

• Ocena skutków dla ochrony danych przed przystąpieniem do 
ryzykownego przetwarzania (art. 35); 

• Obowiązek wyznaczenia IOD (art. 37‐39);

• Surowe kary za naruszenie przepisów RODO (art. 83). 

Implications of the European Commission’s proposal for a general data protection 
regulation for business



Dla kogo RODO?



Dla 

wszystkich



…dla małych i średnich?

• zniesienie obowiązku zgłaszania zbiorów danych;

• zasadnicze wyłączenie spod obowiązku wyznaczenia IOD
(obowiązek wyznaczenia dotyczy ok. 4% małych i średnich
przedsiębiorców);

• ograniczenie wykonywania praw osoby, które dane dotyczą
w stosunku do administratora danych – obciążenie rozsądną
opłatą albo odmowa spełnienia żądania (art. art. 12 ust. 5)

• zasadnicze wyłączenie spod obowiązku przeprowadzania oceny
skutków dla ochrony danych;

• zasadnicze wyłączenie spod obowiązku prowadzenia rejestru
czynności przetwarzania

European Commission Press release



dla międzynarodowych korporacji? (cz. 2)

Zasada "one-stop-shop", zapewniająca spójne
egzekwowanie prawa ochrony danych

Znaczące ograniczenie biurokracji: zniesienie
niepotrzebnych obowiązków związanych
ze zgłaszaniem zbiorów danych

Uproszczenie wymagań dotyczących transferu
danych poza UE



Wnioski

"Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy rzadko 
mają jednostki organizacyjne w wielu Państwach 
Członkowskich i w związku z tym nie odniosą 
znaczących korzyści z jednolitego rozporządzenia"

Proposal for an EU Data Protection Regulation –
Ministry of Justice impact assessment



Inspektor ochrony danych



Organizacje, które muszą wyznaczyć IOD:

• Pozostałe organizacje mogą powołać IOD

• Można wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych dla grupy 

przedsiębiorstw

• Obowiązek zapewnienia IOD zasobów niezbędnych do wykonania zadań 

oraz nieudzielania instrukcji dotyczących ich wykonywania

Podmioty 
publiczne

(wyjątki -sądy)

Organizacje, 
których „główna 

działalność” 
polega na 

operacjach 
przetwarzania

Wymagającego „regularnego 
i systematycznego 

monitorowania” osób „na 
dużą skalę”

„Na dużą skalę” danych 
wrażliwych lub danych 

dotyczących skazań

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych



• Informowanie administratora,

podmiotu przetwarzającego oraz
pracowników, którzy przetwarzają

dane osobowe o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy
rozporządzenia i innych przepisów
o ochronie danych i doradzanie im
w tej sprawie

• Monitorowanie przestrzegania
niniejszego rozporządzenia i innych
przepisów o ochronie danych

• Współpraca i kontakty z organem
nadzorczym

Obowiązki inspektora ochrony danych



• Kwalifikacje zawodowe, fachowa wiedza, umiejętności 
wypełnienia powierzonych zadań

• ADO/podmiot przetwarzający ma obowiązek 
wspierania IOD w podtrzymywaniu kwalifikacji 
zawodowych (szkolenia, itp.)

Ekspert

• Członek personelu ADO/podmiotu 
przetwarzającego lub osoba wykonująca zadania na 
podstawie umowy o świadczenie usług

Członek 
personelu/osoba 

z zewnątrz

• Obowiązek opublikowania danych kontaktowych 
inspektora ochrony danych i zawiadomienia o nich 
organu nadzorczego

• „Punkt kontaktu” ws. zgodności przetwarzania danych 
osobowych

Punkt kontaktowy

Kim jest inspektor ochrony danych?



ABI versus IOD
Administrator bezpieczeństwa 

informacji 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczenie ABI fakultatywne Wyznaczenie IOD zasadniczo fakultatywne, 

a niekiedy obligatoryjne

Dane ABI zamieszcza się w jawnym 

rejestrze prowadzonym przez GIODO 

Dane kontaktowe IOD publikuje 

administrator

Powołanie ABI uchyla obowiązek zgłoszenia 

rejestru zbiorów danych

Obowiązek zgłoszenia rejestru zbiorów 

danych zniesiony

Bezpośredni kontakt GIODO z ABI 

ogranicza się do możliwości żądania 

sprawdzenia zgodności przetwarzania 

danych osobowych 

z przepisami o ochronie danych osobowych

IOD pełni funkcję punktu kontaktowego 

w kwestiach związanych z przetwarzaniem
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