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Aktualny stan prawny ABIAktualny stan prawny ABI

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Zgodnie z art. 36 ust. 3 u.o.d.ou.o.d.o. ABI . ABI 
nadzoruje przestrzeganie zasad nadzoruje przestrzeganie zasad 
technicznej i organizacyjnej ochrony technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych (art. 36 ust.1 danych osobowych (art. 36 ust.1 
u.o.d.ou.o.d.o.).)
Problemy:Problemy:

Status ABIStatus ABI
Kompetencje ABI (Kompetencje ABI (nadznadzóór)r)
UstrUstróój ABIj ABI
inneinne



ABI w aspekcie ABI w aspekcie 
prawnoporownawczymprawnoporownawczym

ABI w Dyrektywie 95/46/WEABI w Dyrektywie 95/46/WE

ABI w prawie czABI w prawie człłonkowskim innych onkowskim innych 
papańństw UE:stw UE:
HolandiaHolandia
NiemcyNiemcy
WWęęgrygry



Zakres proponowanych  Zakres proponowanych  
zmianzmian

Status i kompetencje ABIStatus i kompetencje ABI
Rejestracja zbiorRejestracja zbioróów danych osobowychw danych osobowych
Zasady przeprowadzenia kontroli przez Zasady przeprowadzenia kontroli przez 
GIODO GIODO 

Zasada: powoZasada: powołłanie ABI jest dobrowolne, anie ABI jest dobrowolne, 
ale gdy ADO dokona takiego powoale gdy ADO dokona takiego powołłania ania 
korzysta z udogodniekorzysta z udogodnieńń

 
w realizacji w realizacji 

ustawy. ustawy. 



Proponowane zmianyProponowane zmiany

Podstawowe zmiany:Podstawowe zmiany:
PowoPowołłanie ABI (brak obowianie ABI (brak obowiąązku)zku)
NiezaleNiezależżne stanowisko, podlegne stanowisko, podległłoośćść
kierownikowi jednostki organizacyjnejkierownikowi jednostki organizacyjnej
Kwalifikacje ABIKwalifikacje ABI
ObowiObowiąązki ABI zki ABI 



PowoPowołłanie ABIanie ABI

Administrator danych osobowych Administrator danych osobowych 
powopowołłuje ABI, chyba uje ABI, chyba żże sam wykonuje e sam wykonuje 
zadania, okrezadania, okreśślone w ustawie.lone w ustawie.



Zadania ABIZadania ABI
Przeprowadzanie kontroli Przeprowadzanie kontroli 
przestrzegania przepisprzestrzegania przepisóów o ochronie w o ochronie 
danych osobowych w jednostce danych osobowych w jednostce 
organizacyjnej oraz opracowanie w tym organizacyjnej oraz opracowanie w tym 
zakresie sprawozdania dla zakresie sprawozdania dla 
administratora danych;administratora danych;
Zapewnienie opracowania i Zapewnienie opracowania i 
aktualizowania dokumentacji, o ktaktualizowania dokumentacji, o któórej rej 
mowa w art. 36 ust.2, oraz mowa w art. 36 ust.2, oraz 
nadzorowanie przestrzegania nadzorowanie przestrzegania 
zasad w niej okrezasad w niej okreśślonych; lonych; 



Zadania ABIZadania ABI

Prowadzenie rejestru zbiorProwadzenie rejestru zbioróów danych w danych 
przetwarzanych w jednostce przetwarzanych w jednostce 
organizacyjnej;organizacyjnej;
Zaznajamianie osZaznajamianie osóób upowab upoważżnionych do nionych do 
przetwarzania danych osobowych przetwarzania danych osobowych 
z przepisami o ochronie danych z przepisami o ochronie danych 
osobowych.osobowych.



Zadania ABIZadania ABI

Administrator danych moAdministrator danych możże powierzye powierzyćć
ABI wykonywanie innych zadaABI wykonywanie innych zadańń, kt, któóre re 
nie naruszanie naruszałłyby prawidyby prawidłłowego owego 
wykonywania jego obowiwykonywania jego obowiąązkzkóów, w, 
okreokreśślonych w ustawie.lonych w ustawie.



Kwalifikacje ABIKwalifikacje ABI

ABI moABI możże bye byćć osoba, ktosoba, któóra: ra: 
ma pema pełłnnąą zdolnozdolnośćść dodo czynnoczynnośścici
prawnych oraz korzysta z peprawnych oraz korzysta z pełłni praw ni praw 
publicznych;publicznych;
posiada wyksztaposiada wykształłcenie wycenie wyżższe;sze;
posiada odpowiedniposiada odpowiedniąą wiedzwiedzęę z zakresu z zakresu 
ochrony danych osobowych;ochrony danych osobowych;
nie bynie byłła karana za przesta karana za przestęępstwo pstwo 
popepopełłnione z winy umynione z winy umyśślnej.lnej.



ZastZastęępca ABIpca ABI

Administrator danych moAdministrator danych możże powoe powołłaaćć
zastzastęępcpcęę ABI, ktABI, któóry spery spełłnia okrenia okreśślone lone 
warunkiwarunki



NiezaleNiezależżnonośćść  stanowiskastanowiska

ABI podlega bezpoABI podlega bezpośśrednio rednio 
kierownikowi jednostki organizacyjnej, kierownikowi jednostki organizacyjnej, 
ktktóóry zapewnia:ry zapewnia:

niezbniezbęędne dne śśrodki do wykonywania zadarodki do wykonywania zadańń
organizacyjnorganizacyjnąą odrodręębnobnośćść ABI w ABI w 
niezaleniezależżnym wykonywaniu zadanym wykonywaniu zadańń
okreokreśślonych w przepisach o ochronie lonych w przepisach o ochronie 
danych osobowych.danych osobowych.



ZgZgłłaszanie ABI do GIODOaszanie ABI do GIODO
Administrator danych zawiadamia Generalnego Administrator danych zawiadamia Generalnego 
Inspektora o:Inspektora o:

powopowołłaniu ABI, aniu ABI, 
odwoodwołłaniu ABI wraz z podaniem przyczyn aniu ABI wraz z podaniem przyczyn 
takiego odwotakiego odwołłania. ania. 

Generalny Inspektor prowadzi ogGeneralny Inspektor prowadzi ogóólnokrajowy, lnokrajowy, 
jawny rejestr ABIjawny rejestr ABI
Kompetencja do wykreKompetencja do wykreśślenia ABI z rejestru, gdy lenia ABI z rejestru, gdy 
powopowołłanie lub dziaanie lub działłalnoalnośćść narusza ustawowe narusza ustawowe 
zasady (wzasady (wóówczas ADO nie mowczas ADO nie możże korzystae korzystaćć z z 
korzykorzyśści zwici zwiąązanych z powozanych z powołłaniem ABI).aniem ABI).



Nowe rozporzNowe rozporząądzenie dzenie 
Minister wMinister włłaaśściwy do spraw ciwy do spraw 
administracji publicznej, na wniosek administracji publicznej, na wniosek 
Generalnego Inspektora, okreGeneralnego Inspektora, okreśśli w li w 
drodze rozporzdrodze rozporząądzenia:dzenia:

zasady i tryb przeprowadzania kontroli zasady i tryb przeprowadzania kontroli 
oraz opracowania i przedstawiania oraz opracowania i przedstawiania 
sprawozdania ABI,sprawozdania ABI,
tryb wykonywania nadzoru ABI,tryb wykonywania nadzoru ABI,
spossposóób prowadzenia rejestru zbiorb prowadzenia rejestru zbioróów w 
danych przez ABIdanych przez ABI



RejestracjaRejestracja
Administrator danych, ktAdministrator danych, któóry powory powołłaałł
ABI jest zwolniony ze zgABI jest zwolniony ze zgłłoszenia do oszenia do 
rejestracji/aktualizacji swoich zbiorrejestracji/aktualizacji swoich zbioróów w 
(za wyj(za wyjąątkiem zbiortkiem zbioróów danych w danych 
wrawrażżliwych)liwych)
W przypadku zgW przypadku zgłłoszenia zbioroszenia zbioróów w 
danych, pozytywna opinia ABI danych, pozytywna opinia ABI 
umoumożżliwia rozpoczliwia rozpoczęęcie przetwarzania cie przetwarzania 
danych bez potrzeby rejestracji przez danych bez potrzeby rejestracji przez 
GIODOGIODO



Przeprowadzenie kontroliPrzeprowadzenie kontroli

GIODO moGIODO możże powierzye powierzyćć
przeprowadzenie czynnoprzeprowadzenie czynnośści ci 
kontrolnych ABI, co  jednak nie wykontrolnych ABI, co  jednak nie wyłąłącza cza 
kompetencji kontrolnych organu kompetencji kontrolnych organu 
ochrony danych osobowych. ochrony danych osobowych. 



KorzyKorzyśści dla ADO ci dla ADO 
z wyznaczenia ABIz wyznaczenia ABI

Uproszczona procedura rejestracji Uproszczona procedura rejestracji 
zbiorzbioróów danych w danych –– zgzgłłoszenie do ABIoszenie do ABI
Zwolnienie z procedury uprzedniej Zwolnienie z procedury uprzedniej 
kontroli przy rejestracji zbiorkontroli przy rejestracji zbioróów z w z 
danymi wradanymi wrażżliwymiliwymi
Uproszczona forma kontroli przez Uproszczona forma kontroli przez 
GIODOGIODO



DziDzięękujkujęę  za uwagza uwagęę..  
www.sabi.org.plwww.sabi.org.pl  gsibiga@inp.pan.plgsibiga@inp.pan.pl
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