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Agenda

• Założenia do nowelizacji ustawy 

o ochronie danych osobowych 

• Projekt SABI zmian statusu ABI

• Status ABI w projekcie 

Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady



Kierunki nowelizacji 2012

• Zmiana całego rozdziału 5 u.o.d.o.:

• Bezpieczeństwo przetwarzania danych –

podstawowe zasady

• Upoważnienie do przetwarzania danych

• Dokumentacja przetwarzania

• Powiadamianie o naruszeniach

• Administrator Bezpieczeństwa Informacji

• Zmiana dotycząca rejestracji zbiorów

danych



Propozycja zmian Statusu ABI

Projekt SABI

• Punkty kierunkowe:

• Powołanie ABI

• Niezależne stanowisko i możliwość 

wykonywania obowiązków

• Kwalifikacje ABI

• Obowiązki ABI

• Korzyści dla ADO z wyznaczenia ABI



Projekt Rozporządzenia PE 

• Projekt Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25.01.2012r.

• Rozdział 4 – Administrator (ADO) 
i Podmiot przetwarzający (procesor):

• Odpowiedzialność i ogólne obowiązki

• Bezpieczeństwo przetwarzania

• Dokumentacja przetwarzania danych

• Powiadamianie o naruszeniach

• Inspektor ochrony danych (ABI)



Inspektor ochrony danych

• Sekcja 4: Inspektor ochrony danych

• Art. 35 - Wyznaczenie inspektora ochrony 

danych

• Art. 36 - Status inspektora ochrony danych

• Art. 37 - Zadania inspektora ochrony danych



Wyznaczenie Inspektora

• ADO i procesor wyznaczają Inspektora 
gdy:

• Przetwarzania dokonuje organ lub podmiot 
publiczny

• Przetwarzania dokonuje przedsiębiorstwo 
zatrudniające 250 osób lub więcej

• główna działalność polega na operacjach 
przetwarzania, które ze względu na swój 
charakter, zakres lub cele wymagają 
regularnego i systematycznego 
monitorowania podmiotów danych



Wyznaczenie Inspektora

• Grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć 

jednego inspektora ochrony danych.

• W przypadku organów i podmiotów 

publicznych inspektor ochrony danych 

może być wyznaczony dla szeregu jego 

jednostek organizacyjnych, z 

uwzględnieniem struktury organizacyjnej 

władzy lub organu lub podmiotu 

publicznego.



Wyznaczenie Inspektora

• Inspektor jest wyznaczany na podstawie 

kwalifikacji zawodowych oraz w szczególności 

jego wiedzy z zakresu prawa ochrony danych, 

praktyki i zdolności wykonywania zadań, 

o których mowa w art. 37. 

• Inne obowiązki zawodowe inspektora muszą 

być zgodne z jego zadaniami 

i obowiązkami jako inspektora, tak, 

by nie skutkowały one konfliktem interesów.



Wyznaczenie Inspektora

• Inspektora wyznacza się na okres co najmniej 

2 lat. Inspektor może zostać powołany na 

kolejne kadencje. 

• Inspektora można odwołać w czasie trwania 

kadencji jedynie wtedy, gdy przestał spełniać 

warunki niezbędne 

do pełnienia swoich obowiązków.

• Inspektor ochrony danych może być 

zatrudniony przez ADO lub procesora lub 

wykonywać swoje zadania na podstawie 

umowy o świadczenie usług. 



Wyznaczenie Inspektora

• ADO lub procesor informują organ 

nadzorczy (GIODO) oraz opinię publiczną  

o imieniu i nazwisku oraz danych 

kontaktowych inspektora.

• Osoby, których dane dotyczą, mają prawo 

kontaktować się z inspektorem we 

wszystkich kwestiach związanych 

z przetwarzaniem swoich danych, oraz 

wnioskować o możliwość wykonania praw 

im przysługujących na mocy niniejszego 

rozporządzenia.



Status Inspektora

• ADO lub procesor dopilnowują aby 

Inspektor:

• był właściwie i terminowo włączany we 

wszystkie kwestie dotyczące ochrony 

danych osobowych.

• wykonywał swoje obowiązki i zadania 

niezależnie i nie otrzymywał żadnych 

poleceń dotyczących pełnienia swojej 

funkcji. 



Status Inspektora

• Inspektor podlega bezpośrednio 

kierownictwu ADO lub procesora.

• ADO lub procesor wspierają 

inspektora w wykonywaniu przez 

niego zadań i zapewniają personel, 

pomieszczenia, sprzęt i zasoby 

niezbędne do wykonywania 

obowiązków i zadań, o których mowa 

w art. 37.



Zadania Inspektora

• Informowanie ADO lub procesora 

o ich obowiązkach wynikających 

z niniejszego rozporządzenia oraz 

dokumentowanie tej działalności 

i uzyskiwanych odpowiedzi

• Monitorowanie wykonania i stosowania 

polityk ADO lub procesora w zakresie 

ochrony danych osobowych, w tym przydział 

obowiązków, szkolenie personelu 

zaangażowanego w operacje przetwarzania 

oraz powiązane kontrole



Zadania Inspektora

• Monitorowanie wykonania i stosowania 

rozporządzenia, w szczególności jeśli 

chodzi o wymogi dotyczące:

• uwzględnienia ochrony danych już w fazie 

projektowania, 

• ochrony danych jako opcji domyślnej i 

bezpieczeństwa danych

• informowania podmiotów danych, a także 

wniosków w ramach wykonywania praw 

przysługujących im na mocy niniejszego 

rozporządzenia



Zadania Inspektora
• Zapewnienie prowadzenia dokumentacji, 

o której mowa w art. 28

• Monitorowanie dokumentacji, zgłoszeń

i zawiadomień dotyczących naruszeń 

ochrony danych na mocy art. 31 i 32

• Monitorowanie przeprowadzenia oceny 

skutków w zakresie ochrony danych 

przez ADO lub procesora oraz wniosków 

o uprzednie zezwolenie lub uprzednią 

konsultację, jeśli są one wymagane na 

mocy art. 33 i art. 34



Zadania Inspektora

• Monitorowanie odpowiedzi na wnioski 

organów nadzorczych oraz, w ramach 

kompetencji inspektora, współpraca z 

organem nadzorczym na wniosek tego 

organu lub z inicjatywy inspektora

• Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem oraz 

zasięganie opinii organu nadzorczego, 

w odpowiednich przypadkach, z inicjatywy 

inspektora



Akty delegowane Komisji

• Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 86 w celu 

doprecyzowania kryteriów i wymogów 

dotyczących zadań, certyfikacji, statusu, 

uprawnień i zasobów inspektora 

ochrony danych, o których mowa w art. 

37 ust. 1.



Dyskusja na Forum SABI



PYTANIA?

www.sabi.org.pl

http://www.sabi.org.pl

