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Purpurowy Informator

Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję 
„Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz,
w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców 
kwestie prawne, księgowe i kadrowe. Tym razem 
tematem naszego cyklu są zagadnienia związane 
z unijnym rozporządzeniem RODO. 

Zapraszamy do lektury.

Purpurowy Informator 
– źródło informacji

Rozporządzenie jest wiążące dla wszystkich 
przedsiębiorców, bez względu na skalę jak  
i formę prowadzonej działalności. Wraz z wejściem 
w życie zastąpi polską ustawę o ochronie danych 
osobowych oraz wpłynie na prawie wszystkie obszary 
działalności firmy. Wprowadzone zmiany mają na celu 
przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa  
i lepszą ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

Edward Nieboj
Partner Zarządzający
Departament Outsourcingu
Grant Thornton

Z dniem 25 maja br. wejdzie 
w życie rozporządzenie UE 
zmieniające przepisy o ochronie 
danych osobowych.



Purpurowy Informator

Grant Thornton    Kwiecień /Maj 2018

Kogo dotyczą nowe 
przepisy RODO 

Nowe regulacje mają zastosowanie zawsze wtedy gdy dochodzi do przetwarzania 
danych osobowych w rozumieniu RODO. Nie ma znaczenia czy przetwarzanie 
odbywa się przez osoby prawne (np. spółki kapitałowe, spółki z o.o.), osoby fizyczne 
(np. jednoosobowa działalność gospodarcza), czy organy administracji publicznej. 
Nieistotne też czy podmiot przetwarzający zatrudnia jedną osobę czy tysiące,  
czy prowadzi działalność handlową czy też produkcyjną. 

Przepisy RODO mają zastosowanie zawsze, gdy dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych przez podmioty mające jednostkę organizacyjną na terenie Unii,  
niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa sie w Unii Europejskiej. 

Dodatkowo przepisy mają także zastosowanie w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
dotyczy osób przebywających na terenie UE przez podmiot niemający jednostek 
organizacyjnych w UE, jeżeli czynność przetwarzania wiąże się z oferowaniem  
towarów i usług takim osobom lub monitorowaniem ich zachowań. 

Temat związany z ochroną danych osobowych dotyczy każdego z nas. W praktyce 
trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez przetwarzania 
danych osobowych, takich jak: dane pracowników, dane kontaktowe klientów  
i dostawców, dane osobowe używane w przypadku działalności marketingowej  
czy sprzedażowej. W przypadku niektórych podmiotów dodatkowo dochodzi 
przetwarzanie danych na zlecenie podmiotów trzecich, np. agencja marketingowa 
przygotowując konferencję przetwarza dane osobowe dostarczone przez podmiot 
zlecający organizację konferencji.

Ochrona danych osobowych 
dotyczy każdego z nas.



Co to są dane osobowe? 
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Dane osobowe to zbiór informacji  
o osobie fizycznej, który pozwala 
zidentyfikować ją jako konkretną osobę,  
w sposób bezpośredni lub pośredni.
Rozporządzenie nie definiuje katalogu danych (np. imię, nazwisko, adres),  
które uznane będą za dane osobowe. Informacja „Jan Kowalski” nie będzie 
daną osobową, bo osób o takim imieniu i nazwisku jest w Polsce wiele. 
Z drugiej strony zestaw informacji „Pan XXX, ulica YYY, miejscowość ZZZ,  
wysoki brunet” okazuje się na tyle unikalny, że pozwoli na identyfikację 
konkretnej osoby, będzie więc traktowany jako dane osobowe.

dane 
o lokalizacji 

dane 
biometryczne
numer identyfikacyjny 
PESEL

identyfikator 
internetowy



Kto to jest administrator danych osobowych?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 7 RODO 
administratorem może być osoba fizyczna lub prawna, organ 
publiczny, jednostka lub inny podmiot (pierwszy komponent), 
który samodzielnie lub wspólnie z innymi (drugi komponent) 
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych  
(trzeci komponent). Ustalenie administratora jest kwestią 
szalenie istotną  ponieważ decyduje o tym na kogo nałożone 
zostaną obowiązki przewidziane w RODO oraz kto będzie 
ponosił główną odpowiedzialność za ich realizację. Ustalenie 
roli administratora w poszczególnych procesach przetwarzania 
danych ma szczególne znaczenie zwłaszcza w procesach 
przetwarzania odbywających się w grupach kapitałowych,  
w których istnieje sieć zależności i powiązań faktycznych oraz 
prawnych pomiędzy spółkami z grupy. W praktyce najwięcej 
wątpliwości związanych jest z drugim i trzecim komponentem, 
stąd pierwszy komponent zostanie pominięty przy tej analizie. 

W celu lepszego zrozumienia istoty komponentu drugiego 
należy rozpocząć od analizy komponentu trzeciego. Pierwszym 
kryterium pozwalającym odróżnić administratora od innych 
podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu jest faktyczna 
możliwość ustalania celu przetwarzania danych. Ustalając  
kto określa cel należy zadać sobie fundamentalne pytania  

o to dlaczego przetwarzanie się odbywa, kto o tym decyduje 
i jaki ma być rezultat tego przetwarzania. Następnie należy 
ustalić czy podmiot decydujący o tym robi to we własnym 
imieniu i na własną rzecz. Niejednokrotnie przy ustalaniu roli 
administratora pomocne mogą być dorozumiane kompetencje 
podmiotów wynikające z ich statusu względem podmiotów 
danych np. pracodawca względem swoich pracowników, 
czy stowarzyszenie względem swoich członków. Drugim 
kryterium jest możliwość ustalania sposobów przetwarzania. 
W tym celu należy zapytać kto decyduje o tym w jaki sposób 
odbywa się przetwarzanie. Przez sposób przetwarzania 
należy rozumieć technikę oraz organizację przetwarzania. 
Aspekt techniczny sprowadza się do używanych do 
przetwarzania narzędzi np. systemów teleinformatycznych, 
w tym rodzaju używanych aplikacji i oprogramowania 
(w tym obszarze jednak często dominująca pozycję mają 
podmioty przetwarzające dane w imieniu administratorów 
np. przedsiębiorcy prowadzący działalność outsourcingową, 
którzy narzucają rodzaj oprogramowania, co jednak nie 
zmienia ich statusu procesora). Aspekt organizacyjny odnosi 
się natomiast do tego jak zorganizowane jest przetwarzanie 
(ile osób bierze udział w przetwarzaniu, jakie to są osoby, 
czy są to zasoby wewnętrzne – pracownicy, czy zewnętrzne 

podmioty, którym dane się powierza do przetwarzania),  
jak długo prowadzi się przetwarzanie, jakie operacje  
wykonuje się na danych osobowych. Należy również 
zauważyć, że właśnie na tej płaszczyźnie uzewnętrznia 
się swoboda decyzyjna administratora co do sposobu 
przetwarzania, który decydując się na udział procesora 
akceptuje bądź odrzuca rodzaj używanego przez niego 
oprogramowania i wykorzystywanych aplikacji. 

Mówiąc o drugim komponencie pojęcia administratora  
należy mieć na uwadze spostrzeżenia poczynione przy  
analizie komponentu trzeciego i w tym kontekście 
podejmować analizę samodzielności lub niesamodzielności 
przy określaniu celu i sposobu przetwarzania. Mówiąc  
o współdziałaniu przy określaniu celu należy mieć na uwadze 
taką sytuację gdy dwóch lub więcej administratorów  
wspólnie decyduje o tym dlaczego ma odbywać się 
przetwarzanie oraz w jaki sposób ma się ono odbywać. 
Akcenty na wspólne działania nie muszą być rozłożone  
po równo, co oznacza, że rola poszczególnych 
administratorów przy określaniu celów lub sposobów może 
być różna, z pewnością jednak każdy z administratorów 
powinien mieć jakiś udział w określaniu celu. 

osoba fizyczna 
lub prawna, 
organ publiczny, 
jednostka 
lub inny podmiot

ustala cele 
i sposoby 
przetwarzania 
danych 
osobowych

który 
samodzielnie 
lub wspólnie 
z innymi
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Definicja podmiotu przetwarzającego została 
zamieszczona w art. 4 pkt. 8 RODO. 
Zgodnie z nią jest to 

Podmiot przetwarzający zwany jest również potocznie 
procesorem. Mając na uwadze całość procesu 
przetwarzania danych osobowych podmioty 
przetwarzające to główni, obok administratorów  
aktorzy przetwarzania danych osobowych. 

Podmioty przetwarzające należy odróżnić od osób 
działających z upoważnienia administratorów danych 
osobowych włączonych w proces przetwarzania,  
którzy pozostają pod ich bezpośrednim zwierzchnictwem 
(np. pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie 

umów cywilnoprawnych). Osoby te działają w ramach 
struktury organizacyjnej administratorów.

Podmiot przetwarzający różni od administratora 
brak możliwości decydowania o celach i środkach 
przetwarzania oraz odrębność organizacyjna i prawna. 
Administrator decyduje o celu: np. przetwarzanie 
danych w celu realizacji stosunku pracy oraz środkach 
przetwarzania: wybór programu operacyjnego, dobór 
kadr, wybór konkretnego podmiotu przetwarzającego. 
Podmiot przetwarzający w odróżnieniu od administratora 
posiada odrębność prawną i organizacyjną. Działanie  
w imieniu administratora w dużej mierze sprowadza 
się do działania na podstawie udokumentowanego 
polecenia administratora w zakresie wyznaczonego  
celu i sposobu przetwarzania.

Do głównych podmiotów przetwarzających należy 
zaliczyć przedsiębiorców świadczących usługi 
outsourcingu kadr, płac, księgowości, obsługę 
marketingową – agencje marketingowe, niszczenie  
i archiwizację dokumentów, usługi informatyczne  
i hostingowe. 

Kto to jest podmiot przetwarzający?

osoba fizyczna lub prawna, 
organ publiczny, jednostka 
lub inny podmiot, który 
przetwarza dane osobowe  
w imieniu administratora. 
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Zasady przetwarzania danych osobowych pełnią dwie 
niezwykle istotne funkcje. Po pierwsze, jako dyrektywy 
interpretacyjne stanowią podstawę do dokonywania 
wykładni przepisów RODO. Po drugie pełnią funkcję 
normatywną tzn. określają wprost właściwe zachowania  
w procesie przetwarzania. 

Jako przykład pierwszego zastosowania można podać 
sytuację, w której administrator, wobec braku wyraźnego 
nakazu zawartego w konkretnym przepisie prawa, 
zastanawia się jaką formę zastosować dla określonej 
polityki czy procedury oraz czy zgoda podmiotu danych 
może być udzielona w formie ustnej czy pisemnej. Wówczas 
uzasadnione jest zastosowanie zasady rozliczalności  
i sporządzenie polityki / procedury w formie pisemnej,  
po to aby być zdolnym do wykazania np. przed organem 
nadzoru, że zostały podjęte odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne, by przetwarzanie było zgodne z RODO. 

W drugim przypadku administrator powinien uzyskać 
zgodę na piśmie, albo zarejestrowanie zgody w systemie 
informatycznym “kliknięcie okienka zgody”, po to aby 
wykazać, że zgoda taka została faktycznie udzielona, tym 
bardziej, że na gruncie RODO można z ogółu przepisów 
wyinterpretować domniemanie braku zgody. 

Jako przykład drugiego zastosowania można podać 
zasadę zgodności z prawem lub minimalizacji danych. 
Pierwsza nakazuje w każdym przypadku określić  
podstawę prawną przetwarzania danych osobowych  
(np. powołać się na zgodę podmiotu danych lub 
realizację obowiązku przewidzianego w przepisie prawa). 
Druga nakazuje przetwarzać dane osobowe tylko w takim 
zakresie w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celu, 
dla którego zostały zebrane i mają być przetwarzane,  
co oznacza zakaz zbierania danych osobowych  
„na zapas”.

Główne zasady to:

Zasada zgodności z prawem - dane mogą być 
przetwarzane wyłącznie na podstawie jednej z przesłanek 
legalizujących np. zgoda osoby fizycznej, obowiązek 
administratora określony przez prawo.

Zasada ograniczonego celu – dane mogą być 
przetwarzane wyłącznie w takim celu w jakim zostały 
zebrane, jeśli zostały zebrane w celu realizacji umowy  
nie mogą być wykorzystywane w celach prowadzenia 
działań marketingowych bez uprzedniego poinformowania 
osoby uprawnionej o zmianie celu.

Zasada minimalizacji danych – dane mogą być 
przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
celu, nie można zbierać i przetwarzać danych na „zapas”.

Zasada prawidłowości – dane muszą być merytorycznie 
poprawne i w tym celu powinny być uaktualniane, a dane 
które są nieodpowiednie dla określonego celu powinny być 
usunięte.

Zasada ograniczonego czasu przechowywania – dane  
mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny 
dla osiągnięcia celu, a potem powinny zostać usunięte.

Zasada integralności i poufności – dane muszą być 
odpowiednio zabezpieczone przed przypadkową 
utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem (nieautoryzowanym 
przetwarzaniem), dane powinny być zabezpieczone przed 
dostępem nieupoważnionych podmiotów.

Zasada rozliczalności – dotyczy wyłącznie administratorów 
danych osobowych, zgodnie z nią każdy administrator 
powinien być w stanie wykazać, że przestrzega przepisów 
RODO. Oznacza to konieczność przyjęcia procedur w formie 
pisemnej oraz dokumentowania przetwarzania danych 
osobowych w tym realizacji praw osób uprawnionych. 

Jakie są podstawowe zasady 
dotyczące przetwarzania 
danych osobowych?

7 głównych zasad
przetwarzania danych 
osobowych
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Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów RODO  
dla administratorów danych osobowych mogą być 
dwojakiego rodzaju.  

Po pierwsze mogą wiązać się z wszczęciem postępowania 
przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych. Postępowanie prowadzone przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych może zakończyć  
się zastosowaniem środków przymuszających naruszyciela 
do usunięcia uchybień w stosowaniu RODO takich jak  
np. nakazanie uwzględnienia żądań osoby, która wystąpiła 
ze skargą albo nałożenie sankcji finansowych.

Te ostatnie mogą przybrać formę kary administracyjnej, 
której wysokość uzależniona jest od rodzaju naruszenia, 
przy czym w przypadku naruszenia obowiązków 
administratorów lub przetwarzających z zakresu stosowania 
odpowiednich środków organizacyjnych lub technicznych, 
obowiązków z zakresu zabezpieczenia danych, wysokość 
kary może wynosić do 10 000 000  euro, a w przypadku 
przedsiębiorców do 2 % rocznego światowego obrotu  
z  poprzedniego roku obrotowego z zastrzeżeniem,  
że nie może być ona mniejsza niż kara ustalona kwotowo.  
W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych 
osobowych, przesłanek legalizujących przetwarzanie 
albo obowiązków względem podmiotów danych kary 
mogą wynieść do 20 000 000 euro, a w przypadku 
przedsiębiorców do 4 % rocznego światowego obrotu  
z  poprzedniego roku obrotowego z zastrzeżeniem,  
że nie może być ona mniejsza niż kara ustalona kwotowo. 

Kary administracyjne wymierzane będą w drodze decyzji, 
w postępowaniu jednoinstancyjnym. Na decyzję stronie 
przysługiwać będzie środek zaskarżenia w postaci skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Co oznacza, dla mnie jako przedsiębiorcy, 
nie zastosowanie się do nowych przepisów 
RODO? 

kary pieniężne
do 20 milionów euro
lub uwzględnienie  
żądań osoby, która 
wystąpiła ze skargą

sąd 
powszechny

Po drugie mogą wiązać się z wystąpieniem przez 
podmiot danych z powództwem przed sąd powszechny. 
Postępowania przed sądami powszechnymi prowadzone 
będą przez wydziały cywilne sądów okręgowych. Aby 
maksymalnie zabezpieczyć interesy podmiotów danych 
ustawodawca unijny przewidział odpowiedzialność 
solidarną wszystkich podmiotów zaangażowanych  
w przetwarzanie. Odpowiedzialność solidarna bierna 
oznacza, że podmiot danych będzie uprawniony pozwać, 
według swego uznania, jednego, dwóch bądź wszystkie 
podmioty uczestniczące w przetwarzaniu, przy czym 
zaspokojenie podmiotu danych przez jednego z nich zwolni 
pozostałe, jednakże taki podmiot, który zaspokoi roszczenie 
będzie uprawniony do wystąpienia z regresem  
do pozostałych.
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Główne obowiązki przedsiębiorcy jako administratora 
danych osobowych to wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie 
przepisów RODO. Aby to zrobić w sposób prawidłowy  
należy najpierw dokonać inwentaryzacji procesów 
przetwarzania danych przebiegających w organizacji,  
w tym posiadanej dokumentacji i procedur z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

W następnej kolejności należy ustalić poziom ryzyka  
jaki wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 

Po tym etapie trzeba określić zakres koniecznych  
modyfikacji w dokumentacji, badź opracować nową  
w zależności od poziomu ryzyka jakie wiąże się  
z przetwarzanymi danymi. Ocena ryzyka pozwoli 
administratorom właściwie określić jakie obowiązki będą 
musieli spełnić aby przetwarzanie przez nich danych 
osobowych pozostawało w zgodzie z RODO. 

Do głównych obowiązków administratorów danych osobowych zaliczyć należy: 

Jakie obowiązki spoczywają na mnie, 
jako przedsiębiorcy, w związku z nowymi 
przepisami RODO?

wdrożenie w procesy 
przetwarzania danych 
osobowych zasad: 
privacy by design 
oraz privacy by default

zmiana / podpisanie 
umów o powierzenie 
danych osobowych 
do przetwarzania

stworzenie dodatkowej 
dokumentacji lub wdrożenie 
dodatkowych zabezpieczeń 
np. procedury ustalania / 
potwierdzania tożsamości 
osób występujących  
z wnioskami o udzielenie 
dostępu do danych

stworzenie i wdrożenie 
procedury reagowania 
na incydenty naruszenia 
ochrony danych osobowych

przeprowadzenie oceny 
skutków dla ochrony 
danych osobowych

przeprowadzenie oceny 
ryzyka naruszenia praw  
i wolności osób, których 
dane są przetwarzane  
i na tej podstawie określenie 
najistotniejszych obowiązków 
administratorów, takich jak 
stworzenie i wprowadzenie 
rejestru przetwarzania,  
czy wyznaczenie inspektora 
ochrony danych osobowych

weryfikację klauzul 
informacyjnych  
oraz zgód podmiotów 
danych pod kątem  
ich zgodności z RODO

1

2

3 6

7
4

5
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Odpowiadając na to pytanie należy zacząć od zdefiniowania 
naruszenia ochrony danych osobowych. Otóż zgodnie z art. 4 pkt. 
12 RODO należy przez to rozumieć naruszenie bezpieczeństwa 
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia 
lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. W takim 
przypadku będąc administratorem danych osobowych konieczne 
będzie zgłoszenie tego faktu organowi nadzorczemu nie później niż  
w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

Na przykład, jeżeli jeden z pracowników zgubi przenośny dysk  
z danymi osobowymi albo pracownik działu kadrowego zostawi  
na biurku po godzinach pracy umowę o pracę innych pracowników, 
w obecności serwisu sprzątającego wówczas powstanie obowiązek 
zgłoszenia takiego naruszenia. Obowiązek taki nie powstanie jeśli 
będzie mało prawdopodobne by naruszenie skutkowało ryzykiem 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Na przykład 
w omawianym przypadku pozostawionych umów o pracę  w dniu, 
w którym doszło do incydentu od momentu pozostawienia tych 
umów do chwili ich właściwego zabezpieczenia w pomieszczeniu 

pracownika nie było żadnych osób, ponieważ pomieszczenie  
zostało zabezpieczone przed dostępem innych osób.

W przypadku natomiast gdyby z naruszeniem ochrony danych 
osobowych wiązało się wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności 
danej osoby fizycznej to administrator danych osobowych 
zobowiązany będzie do powiadomienia takiej osoby o zaistniałym 
naruszeniu. Zdarzeniem takim może być nieuprawnione ujawnienie 
w miejscu publicznym danych osobowych dotyczących sytuacji 
majątkowej określonej osoby fizycznej stwarzające bezpośrednie  
i wysokie zagrożenie dla jej mienia np. w postaci groźby kradzieży 
lub oszustwa na jej szkodę. 

Z obowiązkiem administratora danych osobowych informowania osób 
fizycznych o zaistniałych naruszeniach, powiązany jest obowiązek 
prowadzenia dokumentacji stwierdzającej zaistnienie wszelkich takich 
naruszeń. Dokumentacja ta służyć ma organowi nadzorczemu do 
weryfikacji przestrzegania przepisów RODO. W przypadku natomiast 
gdyby do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w zakresie 
działalności podmiotu przetwarzającego będzie on zobowiązany 
powiadomić o tym fakcie administratora danych osobowych. 

Jeżeli dojdzie do naruszenia ochrony danych 
osobowych, to co muszę wtedy zrobić?

zgłoszenie 
administratorowi
danych osobowych

lub

zgłoszenie 
organowi 
nadzorczemu
w ciągu 72 godzin 
od stwierdzenia 
naruszenia
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Nowe zasady nie przewidują zestawu standardowych procedur, czynności czy 
mechanizmów zabezpieczających dane osobowe. Istota nowych przepisów pozwala 
na dostosowanie procedur, narzędzi, rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
do zakresu przetwarzanych danych, celów i ryzyk związanych z naruszeniem 
ochrony danych. Przy opracowaniu rozwiązań należy wziąć pod uwagę także np. 
częstotliwość czy też kontekst przetwarzania danych. Organizacja, która  przetwarza 
dane na mniejszą skalę, dane mniej wrażliwe czy też wykorzystuje nieskomplikowane 
technologie IT może dostosować się do wymogów RODO w sposób tańszy i szybszy 
niż podmioty o złożonej strukturze organizacyjnej  czy operacyjnej.

Z drugiej strony taka elastyczność i swoboda w dostosowaniu narzędzi ochrony 
danych osobowych stanowi wyzwanie, gdyż żeby skutecznie móc wywiązać 
się z obowiązków wynikających z RODO trzeba przemyśleć i dostosować 
rozwiązania do rodzaju prowadzonego biznesu. Wcale nie chodzi o to, żeby system 
był skomplikowany, ma być adekwatny i skuteczny. Podejście polegające na 
skopiowaniu z Internetu zestawu standardowych procedur raczej nie wchodzi w grę.

Czy duża firma ma więcej 
obowiązków związanych  
z RODO a mała mniej? 

Żeby skutecznie 
móc wywiązać się 
z obowiązków 
wynikających z RODO 
trzeba przemyśleć 
i dostosować rozwiązania 
do rodzaju prowadzonego 
biznesu.
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Z pewnością większość z nas słyszała o karach jakie wprowadzają nowe przepisy.  
To prawda, że w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami zmiana jest rewolucyjna. 
Maksymalna wysokość kar wynosi do 20 mln EURO lub do 4% całkowitego światowego (!) 
rocznego obrotu, przy czym zastosowanie ma wyższa kwota. Oprócz tej sankcji, regulacje  
dają możliwość dochodzenia roszczeń przez indywidualne osoby w przypadku naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych.

Należy jednak podkreślić, że dla przedsiębiorcy o wiele groźniejsze mogą być skutki 
wynikające ze złego PR, utraty reputacji, które mogą pojawić się w przypadku wycieku 
danych. Obserwujemy jeszcze jeden trend polegający na tym, że wielkie firmy, korporacje 
mające dużą świadomość w kwestii ochrony danych osobowych uzależniają nawiązanie 
współpracy z dostawcą od spełnienia wymogów w obszarze ochrony danych osobowych. 

Warto wspomnieć o tym, że każdy z nas przekazuje swoje osobiste dane różnym podmiotom 
i na pewno chciałby, żeby były one chronione i wykorzystywane tylko do tego celu w którym 
zostały zebrane. Tak więc dobrze będzie jeżeli i my w swoich organizacjach będziemy w stanie 
zagwarantować takie same rozwiązania jak te, których oczekujemy od innych.

Jakie są zagrożenia, dla mnie  
jako przedsiębiorcy wynikające  
z wprowadzenia nowych przepisów 
RODO?

kary pieniężne
do 20 milionów euro
lub do 4% całkowitego 
światowego rocznego 
obrotu

utrata reputacji
w przypadku wycieku 
danych
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Zależy to od wielu czynników. Pamiętajmy, że system ochrony danych 
musi być dostosowany do danej firmy. Oczywiście przy dużych, 
międzynarodowych organizacjach proces może być długotrwały  
i kosztowny. W przypadku mniejszych organizacji w wielu przypadkach 
będzie zupełnie odwrotnie. Mnóstwo organizacji ma już wdrożone 
mechanizmy, które zapewniają znaczny poziom ochrony danych 
osobowych np. konieczność okresowej zmiany hasła do komputera,  
karty dostępu do biura, zamykane szafy na dokumenty, więc procedury 
backupu danych, programy antywirusowe, itp. Tak więc może okazać się,  
że wysiłek musi być skierowany przede wszystkim na udokumentowanie 
całości, zadbanie o odpowiednie klauzule zgód, obowiązki informacyjne, 
przeszkolenie pracowników czy też zmianę określonych przyzwyczajeń 
(np. polityka czystego biurka). 

Czy przygotowanie 
do RODO 
to jest kosztowny 
i długotrwały 
proces?



Purpurowy Informator

Grant Thornton    Kwiecień /Maj 2018

Warunkiem jest oczywiście  współpraca z wiarygodnym i rzetelnym 
partnerem, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo danych 
osobowych. Koniecznie należy zadbać o podpisanie umowy  
o powierzeniu danych osobowych.

Warto pamiętać, że umowa o powierzeniu danych osobowych powinna 
być podpisana z każdym podmiotem, któremu zostały powierzone dane. 
W szczególności dotyczy to firm przechowujących czy też niszczących 
dokumenty, firm udostępniających rozwiązania IT w chmurze, itp.

Czy korzystanie po 25 maja 2018 r. 
z usług outsourcingu kadrowego/
płacowego/księgowego jest bezpieczne 
dla przedsiębiorstwa?

Tak, takie rozwiązanie jest w pełni bezpieczne 
i zgodne z nowymi przepisami RODO. 
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Nasza organizacja może zaoferować wsparcie we wdrożeniu 
rozwiązań wymaganych przez przepisy RODO. Jesteśmy w 
stanie pomóc zarówno na etapie identyfikacji działań, które 
muszą być podjęte, procedur jakie powinny być wprowadzone, 
ale także przeprowadzić Państwa przez ich wdrożenie.

Źródła:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), 
2. E. Bielak - Jomaa, D. Lubasz, red. Naukowa „RODO Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,
3. B. Fischer, M. Sakowska – Baryła, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO”, PRESSCOM sp. z o.o., Wrocław 2017 r.,
4. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, dostępny na stronie internetowej  https://www.gov.pl/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych
5. Opinia 1/ 2010 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający” przyjęta w dniu 16 lutego 2010 dostępna na stronie internetowej  https://giodo.gov.pl/261 

Czy i w jaki sposób Grant Thornton może 
wesprzeć we wdrożeniu RODO?

Help desk 
RODO
czyli możliwość szybkiego kontaktu  
z osobami, które są ekspertami  
w tym obszarze. W tym przypadku 
nasza rola polega na pełnieniu 
funkcji wsparcia, np. udzielenia 
odpowiedzi na pojawiające się 
pytania czy też konieczności 
modyfikacji istniejącej dokumentacji.

Outsourcing 
obszaru RODO
który zagwarantuje utrzymanie 
aktualności rozwiązań i procedur 
w tym obszarze, a także brak 
konieczności utrzymywania 
specjalistycznej wiedzy wewnątrz 
organizacji. 

Proponujemy dwa modele współpracy:
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W Grant Thornton od ponad 20 lat, realizując usługi 
outsourcingowe zajmujemy się przetwarzaniem danych 
osobowych naszych Klientów. W codziennej pracy 
bardzo dużą uwagę zwracamy na bezpieczeństwo danych 
osobowych przy jednoczesnym dostosowaniu się do 
zbliżających się zmian. Mamy nadzieję, iż przygotowany 
materiał pokazał, iż jesteśmy gotowi wspierać Państwa 
również w zagadnieniach związanych z RODO.

W razie pytań lub wątpliwości, 
zapraszamy do kontaktu  
nasz zespół Ekspertów jest  
do Państwa dyspozycji!


