
Sprawdź, czy Twoja firma jest przygotowana do RODO!
Poniżej znajduje się kilka zagadnień, które pomogą sprawdzić, czy Państwa firma jest 
przygotowana do RODO.

+ L
1. Prowadzę rejestr czynności przetwarzania (dalej RCP).

To jedna z nowości, którą wprowadza RODO. Do niedawna wystarczyło zgłosić do 
GIODO zbiory danych, a w przypadku posiadania administratora bezpieczeństwa 
informacji (dalej ABI) to właśnie on rejestrował takie zbiory. RODO nie wymaga od 
administratora danych zgłoszenia zbioru danych, wymaga jednak prowadzenia RCP.

3. Mogę przetwarzać dane, bo mam zgodę

Tak, prawdą jest, że dane można przetwarzać na podstawie zgody. Jednak należy 
zwrócić uwagę, że warunki wyrażenia zgody zostały mocno zmodyfikowane. Oznacza 
to również, że na podstawie posiadanej zgody nie możemy swobodnie przetwarzać 
wszystkich danych, jakie zostały nam dostarczone przez osobę, której dane dotyczą.

5. Nie przetwarzam danych osobowych.

Chyba najczęściej powtarzane zdanie. W dzisiejszych czasach praktycznie nie 
da się wskazać sytuacji zawodowej, w której nie dojdzie do przetwarzania danych 
osobowych. Przetwarzamy je na coraz szerszą skalę. Najprostszym przykładem może 
być telefon komórkowy i zapisane w nim numery telefonów zazwyczaj powiązane 
z imieniem i nazwiskiem osoby operującej tym numerem. Do tego można dołączyć 
adresy e-mail oraz inne dane.

7. Dane są na moim komputerze - dane są bezpieczne.

Wiemy, że dbają Państwo o swoje komputery. Starają się Państwo utrzymać 
je w idealnym stanie tak, żeby jak najdłużej służyły. To jednak nie zabezpiecza 
danych, a potencjalnych zagrożeń można szukać w wielu płaszczyznach. 
Najbardziej prawdopodobne to brak posiadanych kopii danych, brak odpowiednich 
zabezpieczeń na poziomie systemowym (hasła, programy antywirusowe), czy brak 
odpowiednio zabezpieczonych samych plików - brak szyfrowania. Pamiętajmy, 
że hasło niezbędne do zalogowania się do systemu nie jest trudne do obejścia, 
a niezabezpieczone pliki z danymi osobowymi są dużym zagrożeniem zarówno  
dla nas, jak również dla podmiotów danych, których dotyczą.

9. Nie przekazuję nikomu danych osobowych.

To chyba drugi, najczęstszy błąd jaki jest popełniany. Najprostszym przykładem 
jest wykorzystanie poczty elektronicznej. Większość z Państwa korzysta z dostawców 
takiej usługi (innymi słowy nie posiadają Państwo własnego serwera). Oznacza to, 
że w ramach korzystania z usługi poczty elektronicznej następuje udostępnienie danych.

10. Nie będę z nikim się konsultował - to ja podejmuję decyzję

Prawdą jest, że decyzję o zastosowanych środkach zarówno technicznych, jak 
i proceduralnych podejmuje administrator danych. Jednak ze względu na posiadanie 
fachowej wiedzy warto podejmować działania w oparciu o konsultacje z inspektorem 
danych osobowych czy administratorem systemów informatycznych. 

4. Pozyskane dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (dalej EGO)

Oczywiście, w wielu przypadkach faktycznie tak może być. Ale czy są Państwo tego 
pewni? Każdy z Państwa zapewne korzysta z poczty elektronicznej. Czy posiadają 
Państwo wiedzę o fizycznej lokalizacji serwerów obsługujących Państwa skrzynkę?

2. Prowadzę ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

Choć obowiązek wykazania ewidencji osób, które mają choćby wgląd do danych 
osobowych, nie jest nowością, to często jest on traktowany z dużym przymrużeniem 
oka. RODO wprost nakazuje nam wykazać się z zasady rozliczalności operacji na 
danych.

6. Przecież ludzie doskonale znają swoje prawa - po co ich informować?

Obowiązek informacyjny jest wprost wyartykułowanym obowiąkiem zapisanym 
w RODO. Wskazuje on nie tylko wymóg “imiennego” nazwania administratora, 
ale również określenie przysługujących praw podmiotom, których dane dotyczą. 
Wprowadzone są również nowe obowiązki względem administratora, co jest bardzo 
istotną zmianą.

8. Nie będę zgłaszał niczego regulatorowi, bo nie muszę

Jest to kolejna duża zmiana, jaką przynosi RODO. W uzasadnionych przypadkach, 
gdy doszło do incydentu i dane, którymi operujemy, zostały ujawnione mamy 
obowiązek poinformowania o tym regulatora. Na dodatek mamy na to ściśle określony 
czas i powinniśmy być przygotowani do takiego zdarzenia.

Więcej: www.GrantThornton.pl


