OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O
OCHRONIE DANYCH
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYCZNE
Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE


8 kwietnia 2016 r. – przyjęcie przez Radę



14 kwietnia 2016 r. – przyjęcie przez Parlament Europejski



4 maja 2016 r. – publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej



24 maja 2016 r. – wejście w życie



25 maja 2018 r. – początek obowiązywania (koniec okresu dostosowawczego)



25 maja 2018 r. – utrata mocy przez Dyrektywę 95/46/WE

RODO
Aspekt I
zmiana systemowego podejścia do ochrony danych osobowych
 akt jednolicie obowiązujący w całej Unii Europejskiej
 harmonizacja vs unifikacja
 pewność prawa - ograniczenie kosztów transakcyjnych (?)
 budowa wspólnego rynku towarów i usług
Aspekt II
szczegółowe rozwiązania prawne i instytucjonalne
 Przypieczętowanie linii orzeczniczej TSUE (np. prawo do bycia
zapomnianym)

RODO jako nowe wyzwanie
Krajowe organy władzy ustawodawczej

 Dostosowanie dotychczasowej regulacji prawa krajowego do RODO (u.o.d.o.; rozporządzenia wykonawcze, etc.)
 Wprowadzenie przepisów uszczegóławiających – w oparciu o szczegółowe upoważnienia zawarte w RODO
 Wdrożenie rozwiązań wymaganych RODO - m.in. organizacja systemu akredytacji organów certyfikujących przez
krajowe organy nadzoru i organów nadzoru nad przestrzeganiem zatwierdzonych kodeksów postępowania

Krajowe organy nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych (GIODO)

 Adaptacja do nowych ram prawnych, zadań i kompetencji
 Współpraca z innymi organami nadzoru (wzajemna pomoc, mechanizm spójności, wspólne operacje, Europejska
Rada Ochrony Danych)

Administratorzy danych (przedsiębiorcy, ale też podmioty publiczne)

 Adaptacja organizacji do nowych ram prawnych
 Z perspektywy podmiotów polskich: nowe, potencjalnie bardzo surowe sankcje

Zrzeszenia i podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów

 Opracowanie branżowych kodeksów postępowania
 Monitorowanie i bieżąca analiza skutków RODO

Nowy system ochrony danych osobowych w UE


RODO (regulacja horyzontalna, ogólna)



Regulacje odrębne, w tym sektorowe np.: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/680) w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigani czynów zabronionych i
wykonywania kar (…)



Akty delegowane i wykonawcze KE, m.in.:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)



Ograniczona legislacja krajowa (w granicach upoważnień i nakazów zawartych w RODO), m.in..:
(a)
(b)
(c)
(d)



decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony – safe harbor (przekazywanie danych do państw
trzecich)
określanie i zatwierdzanie standardowych klauzul dot. powierzenia przetwarzania danych
osobowych
decyzje o powszechnym obowiązywaniu zatwierdzonych kodeksów postępowania
określenie informacji przedstawianych za pomocą znaków graficznych i procedur ich ustanawiania
doprecyzowanie wymogów uwzględnianych w ramach certyfikacji
dalsze warunki i ograniczenia przetwarzania danych genetycznych, biologicznych lub dot. zdrowia
konieczne i proporcjonalne ograniczenia praw i obowiązków określonych w art. 12-22 i 34 RODO
określenie dodatkowych sankcji dla administratorów
określenie zasad pozwalających pogodzić ochronę danych osobowych z wolnością wypowiedzi i
informacji

Decyzje organów nadzoru

Zakres zastosowania RODO
 Administratorzy posiadający jednostki organizacyjne w UE,
niezależnie od tego, czy dane przetwarzane są na terytorium
EU (np. outsourcing przetwarzania danych w chmurze)
 Administratorzy nieposiadający jednostek organizacyjnych w
UE, jeśli swoje towary lub usługi kierują do osób w UE lub
monitorują zachowania osób w UE (Facebook, Google, etc.)

Zakres zastosowania RODO – c.d. (1)
Administratorzy posiadający jednostki organizacyjne w UE - niezależnie od tego, czy dane
przetwarzane są na terytorium UE (np. outsourcing przetwarzania danych w chmurze)
 Pojęcie głównej jednostki administratora – jednostka administratora (spółka; oddział; spółka zależna,
etc.), która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. podział kompetencji wewn.
grupy kapitałowej)
 Istotne znaczenie dla określenia właściwości organów nadzoru
 Tzw. wiodący organ nadzoru – organem wiodącym jest organ właściwy wedle działalności głównej jednostki
administratora, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ma jednostki również w innych państwach i czy
sprawa dotyczy działalności tych jednostek – zasada tzw. jednego okienka (one-stop shop)
 Dotychczas: obowiązują odmienne systemy ochrony danych osobowych, a każdy organ nadzoruje co do
zasady wyłącznie podmioty działające na obszarze państwa członkowskiego tego organu.
 Wyjątek od zasady ogólnej właściwości wiodącego organu nadzoru - skarga
(a)

drugie oblicze zasady jednego okienka: osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu, na terenie
którego posiada miejsce stałego pobytu, niezależnie od siedziby jednostki administratora

(b)

jeżeli sprawa dotyczy wyłącznie jednostki działającej na terenie organu adresata skargi, albo też oddziałuje
wyłącznie na osoby w państwie członkowskim organu - właściwy jest co do zasady organ nadzoru tego państwa

(c)

Wiodący organ nadzoru może przejąć sprawę do prowadzenia – współpraca między organami nadzoru

Zakres zastosowania RODO – c.d. (2)
Administratorzy nieposiadający jednostek organizacyjnych w UE, jeśli swoje
towary lub usługi kierują do osób w UE lub monitorują zachowania osób w UE
 Facebook, Google, etc.
 Istotna odmienność w stosunku do dyrektywy 96/46/WE – obecnie dla stosowania RODO
brak wymogu zlokalizowania na terenie UE jakichkolwiek środków technicznych (m.in.
serwery, etc.)
 Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela w UE

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r., DOLiS/DEC 54/15/6761
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r., DOLiS/DEC 54/15/6762

Wybrane rozwiązania szczegółowe
 Nowe obowiązki notyfikacyjne administratorów
 Nowe zasady przetwarzania danych wrażliwych
 Nowe zasady dokumentacji przetwarzania danych osobowych
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Tzw. rozliczalność
Rejestrowanie czynności przetwarzania
Zatwierdzone kodeksy postępowania
Certyfikacja
Ocena skutków

 Nowe prawa podmiotów, których dane dotyczą:
(a) Prawo do bycia zapomnianym
(b) Prawo przenoszenia danych
(c) Prawo ograniczenia automatycznego profilowania
 Nowe zasady odpowiedzialności administratorów
(a)
(b)

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność administracyjna

Obowiązki notyfikacyjne administratora
Obowiązek niezwłocznego - do 72 godzin od stwierdzeniu naruszenia poinformowania organu nadzoru przypadkach naruszenia zasad ochrony danych
osobowych


Wyjątek: małe prawdopodobieństwo, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych



Administrator zobowiązany jest również do informowania o takich naruszeniach osób,
których dane dotyczą



Naruszenie obowiązku stanowi podstawę nałożenia
administracyjnej, a także odpowiedzialności cywilnej

na

przedsiębiorcę

kary

Dane wrażliwe
Dane wrażliwe obecnie –zamknięty katalog: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, dane o stanie zdrowia,
nałogach lub życiu seksualnym, dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych
 RODO: także dane biometryczne i genetyczne
 RODO: zakaz przetwarzania danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych) – zasada
 Liczne wyjątki, w tym wyraźna zgoda podmiotu danych
 Brak wymogu pisemnej zgody przed rozpoczęciem przetwarzania (znaczenie m.in. dla ecommerce)
 Możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie dalszych ograniczeń lub wymogów
przetwarzania danych biometrycznych lub genetycznych

Nowe zasady dokumentacji przetwarzania danych
Deformalizacja - rezygnacja ze zgłaszania zbiorów danych organom nadzoru
W zamian:
 Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

Jeśli dany rodzaj

przetwarzania stwarza wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
administrator przed rozpoczęciem przetwarzania musi dokonać oceny skutków.
(a) Jeśli ocena wykaże, że przetwarzanie przy braku środków minimalizujących ryzyko
wiązałoby się z dużym prawdopodobieństwem naruszenia praw – administrator ma
obowiązek konsultacji z organem nadzoru
(b) organ nadzoru może ustanawiać listy operacji niewymagających oceny (whitelists) oraz
zawsze wymagających takiej oceny (blacklists)

Nowe zasady dokumentacji przetwarzania danych
Zamiast obecnej dokumentacji - obowiązek rejestracji czynności przetwarzania
 Wyjątek: podmiot zatrudniający mniej niż 250 osób, chyba, że przetwarzanie:
(a) może powodować zagrożenie praw lub wolności lub
(b) nie ma charakteru sporadycznego lub
(c) obejmuje dane wrażliwe lub dane dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa
Zakres (m.in.):
 Dane dotyczące przekazywania danych do państw trzecich
 Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
 Dane podmiotów przetwarzających (powierzenie przetwarzania)
 Kategorie odbiorców danych
 Opis kategorii danych oraz osób, których dotyczą dane

Nowe zasady dokumentacji przetwarzania danych – c.d
Zasada Rozliczalności - Administrator musi tak przetwarzać dane, by być w stanie wykazać
przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w tym:
(a) Gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w RODO
(b) Stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia
właściwego stopnia bezpieczeństwa
 Obowiązki administratora mają charakter w tym zakresie blankietowy
 Powoduje to, że administratorzy polegać będą na przewidzianych w RODO instrumentach:
(a) Systemach certyfikacji
(b) Zatwierdzonych kodeksach postępowania
 Powyższe instrumenty mają charakter dobrowolny, ale zapewne staną się standardem
rynkowym. Zgodnie z RODO, brane są one pod uwagę jako „element dla stwierdzenia
przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków”

Zatwierdzone kodeksy postępowania
 Samoregulacja sektorowa (zrzeszenia, inne podmioty reprezentujące określone kategorie
administratorów)
 Obowiązek zatwierdzenia kodeksu przez organ nadzoru
 Jeśli projekt kodeksu dotyczy czynności przetwarzania w kilku państwach członkowskich:
(a)
(b)
(c)
(d)

Organ nadzoru przedkłada kodeks Europejskiej Radzie Ochrony Danych Osobowych (ERODO) w celu
wydania opinii o zgodności z rozporządzeniem
ERODO przedkłada projekt KE
KE może stwierdzić, ze zatwierdzony kodeks postępowania jest powszechnie obowiązujący w UE
ERODO prowadzi rejestr zatwierdzonych kodeksów postępowania i udostępnia je publicznie

 Monitorowanie przestrzegania zatwierdzonych kodeksów - akredytowany podmiot

Certyfikacja


Certyfikacja i znaki jakości – dowód odpowiedniego poziomu ochrony danych



Certyfikacja jest dobrowolna



Certyfikaty może nadawać organ nadzoru lub inne podmioty certyfikujące



Maksymalny okres certyfikacji: 3 lata; możliwe przedłużenie po spełnieniu stosownych
wymogów



Cofnięcie certyfikacji, gdy wymogi przestały być spełniane



ERODO – publiczny rejestr mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości

Nowe obowiązki informacyjne
Obowiązki informacyjne
Dotychczasowe
Informacje o administratorze
Informacje o odbiorcach danych lub ich kategoriach
Cel przetwarzania danych
Obowiązek bądź dobrowolność podania danych
Prawo dostępu do treści danych i poprawiania danych

.

Dodatkowo wprowadzone przez
RODO
Czas przechowywania danych lub czynniki wpływające
na czas przechowywania danych
Informacje o profilowaniu
konwencjach profilowania

oraz

informacje

o

Informacje o możliwości wniesienia skargi do organu
nadzoru oraz oprawie cofnięcia zgody
Dane przedstawiciela (np. Facebook, etc.)
Informacje o zamiarze przekazania danych do państwa
trzeciego
Prawo przenoszenia danych

Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Przykład:


Automatyczny mailing/reklama celowana



Automatyczne podejmowanie decyzji (automatyczne odrzucenie wniosku kredytowego,
wykluczenie z rekrutacji, etc.)

Ograniczenie profilowania
 Prawo niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu,
jeśli wywołuje to wobec danej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na jej
położenie, chyba że:
(a)

Jest konieczne dla zawarcia umowy z administratorem

(b)

Jest to prawnie dozwolone (tj. uprawnienie wynika wprost z przepisów prawa)

(c)

Opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą (obowiązek informacyjny).

 W przypadkach (a) oraz (c) administrator zobowiązany jest przyznać osobie, której dane są
przedmiotem automatycznego profilowania, prawo do „ludzkiej interwencji” ze strony
administratora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania automatycznej decyzji
 Profilowanie automatyczne nie może co do zasady opierać się na danych wrażliwych
 Prawo Unii i państwa członkowskie mogą wprowadzić dalej idące, proporcjonalne wyjątki od
zasady zakazu automatycznego profilowania dla celów obrony, bezpieczeństwa
narodowego, publicznego, zapobiegania przestępczości, etc. (katalog zamknięty)

Prawo przenoszenia danych
Administrator zobowiązany jest wydać posiadane dane osobowe w ustrukturyzowanym,
typowym formacie i przesłać osobie, której dane dotyczą lub innemu wskazanemu
administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub sposób
zautomatyzowany

Prawo do bycia zapomnianym
 Istota – prawo do żądania usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych
 Przypieczętowanie orzecznictwa TSUE (Wyrok TSUE z 13 maja 2014, sprawa C-131/12 Google Spain SL i
Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González)
 Warunki:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane
zgoda na przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innych podstaw przetwarzania
wniesiono sprzeciw i nie istnieją nadrzędne względy w świetle których dalsze przetwarzanie jest
konieczne (wyważanie dóbr)
dane przetwarzane były z naruszeniem prawa
dane zebrane zostały dla celów świadczeniu dziecku usług drogą elektronicznych

 Wyjątki (w szczególności cele archiwalne i badań naukowych lub historycznych, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń, prawo wolności wypowiedzi i informacji)
 Obowiązek administratora podjęcia adekwatnych działań, by inni administratorzy usunęli łącza do danych
lub kopie danych (np. Google cache). Koszty transakcyjne.

Odpowiedzialność cywilnoprawna
RODO przyjmuje szczególne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę wyrządzoną
naruszeniem zasad przetwarzania danych.
 Odpowiedzialność:
(a)

Administrator – naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych

(b)

Podmiot przetwarzający – naruszenie obowiązków wynikających z RODO lub zgodnych z prawem
instrukcji administratora

 Szkoda majątkowa i niemajątkowa (krzywda)
 Domniemanie zawinienia (administratora obciąża ciężar wykazania nie ponosi winy za
zdarzenie, które spowodowało szkodę)
 Solidarna odpowiedzialność administratorów i podmiotów przetwarzających
 Kwestia kluczowa: JURYSDYKCJA. Postępowanie może być co do zasady wszczęte również w
kraju członkowskim, w którym osoba, której dane dotyczą ma miejsce zwykłego pobytu.

Sankcje administracyjne
Obecnie:
 zasadą jest tzw. decyzja zobowiązaniowa
 Sankcje administracyjne wynikają jedynie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji i wynikają w każdym przypadku z niewykonania decyzji nakazowej
 Sankcje administracyjne stosowane sporadycznie
RODO:
 nacisk na skuteczność, proporcjonalność, ale też odstraszający charakter kar
 kryteria moderacji kary, m.in. okoliczności naruszenia, umyślny lub nieumyślny charakter
naruszeń, stopień współpracy z organem nadzorczym, wypełnienie obowiązku zgłoszenia
naruszenia,
naprawczych

przestrzeganie

wcześniej

nałożonych

przez

organ

nadzoru

środków

Sankcje administracyjne– c.d.
Przykład pola naruszeń
•

.

•
•
•
•
•
•
•

Przedsiębiorstwo

Inny podmiot

Zgłaszanie GIODO i osobie, której dane
dotyczą, przypadków naruszenia
Wdrożenie środków technicznych i
organizacyjnych ochrony danych
Rejestrowanie czynności przetwarzania
Współpraca z organem nadzorczym

2 % całkowitego rocznego
światowego obrotu

10 000 000 EUR

Podstawowe zasady przetwarzania
danych
Przetwarzanie danych wrażliwych
Obowiązki informacyjne
Prawo do bycia zapomnianym

4 % całkowitego rocznego
światowego obrotu

20 000 000 EUR

Sankcje administracyjne – c.d.
 Ryzyko kar: administratorzy z sektora prywatnego, podmioty publiczne
 Konsekwencje dla przedsiębiorców – istotny czynnik ryzyka
 Wątpliwości:
(a) czy w przypadku lekkich, nieumyślnych przypadków naruszeń kary pieniężne do
rzeczywiście w pełni adekwatna reakcja?
(b) czy świetle wyrażonej zasady odstraszania oraz generalnego pułapu kar, nawet kara
wymierzona w niskim wymiarze nie będzie nadmiernie surowa?

PODSUMOWANIE

 Ewolucja, nie rewolucja
 Główny punkt ciężkości:
(a) ujednolicenie systemu ochrony danych w skali UE
(b) surowe sankcje administracyjne

