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RODO – definicje

• „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane 
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 
szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 
lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej; 



RODO – zasady przetwarzania

Dane osobowe muszą być:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której 
dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”); 

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których 
są przetwarzane („minimalizacja danych”); 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne 
działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, 
zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);



RODO – zasady przetwarzania

Dane osobowe muszą być:
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i 
poufność”);

Administrator musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).



RODO – zasada rozliczalności

Rozliczalność – naczelna zasada RODO

• Nie należy także odnosić rozliczalności wyłącznie do kwestii związanych z
przetwarzaniem danych w systemie informatycznym czy zapewnieniem
bezpieczeństwa danych
• rozliczalność na gruncie RODO dotyczy zapewnienia zgodności ze wszystkimi

zasadami przetwarzania, bez względu na sposób w jaki dane są przetwarzane.

Rozliczalność na gruncie RODO składa z dwóch elementów, które muszą zostać
spełnione łącznie by zasada ta została zrealizowana:
1. odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów,
2. wykazywania ich przestrzegania.



RODO – zasada rozliczalności

Rozliczalność – naczelna zasada RODO – art. 24 RODO:

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i
wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane
przeglądom i uaktualniane.

2. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o
których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich
polityk ochrony danych



RODO – zasada rozliczalności

motyw 78 preambuły do rodo stwierdza, że:

aby móc wykazać przestrzeganie rozporządzenia, administrator powinien
przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć środki, które są zgodne w
szczególności z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania
oraz z zasadą domyślnej ochrony danych.



RODO – zasada rozliczalności

Powyższe, jest przy tym zgodne z opinią grupy roboczej art. 29 w sprawie
zasady rozliczalności, w których grupa robocza zaproponowała by przy
tworzeniu przepisów dot. rozliczalności, zasadą tą objąć dwa elementy:
(i) wymaganie podjęcia przez administratora właściwych i skutecznych

środków do wdrożenia zasad ochrony danych,
(ii) wymaganie wykazania na żądanie, że właściwe i skuteczne środki

zostały podjęte. Zatem administrator danych musi przedstawić
dowody w związku z powyższym punktem (i)



RODO – zasada rozliczalności

Prócz wykazywania realizacji niektórych obowiązków administratora, a także ogólnej reguły
wyrażonej w art. 24 ust. 2 rodo, mówiącej o możliwości stosowania odpowiednich polityk
ochrony danych, rodo wskazuje także na pewne obowiązki dokumentacyjne administratora. I
tak, zgodnie z rodo, administrator danych:
• dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności

naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
• dokumentuje polecenie przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu (rejestr

umów powierzenia)
• zawiera umowę powierzenia danych do przetwarzania w formie pisemnej, w tym

elektronicznej (wzór umowy powierzenia)
• prowadzi rejestr czynności przetwarzania w formie pisemnej, w tym elektronicznej,
• udziela na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie

informacji podmiotom danych w ramach wykonywania ich praw.



Rejestr czynności przetwarzania

Dla zachowania zgodności z niniejszym rozporządzeniem, administrator lub
podmiot przetwarzający powinni prowadzić rejestry czynności przetwarzania, za
które są odpowiedzialni. Każdy administrator i każdy podmiot przetwarzający
powinni mieć obowiązek współpracować z organem nadzorczym i na jego
żądanie udostępniać mu te rejestry w celu monitorowania tych operacji
przetwarzania.

Rejestr jako narzędzie do zarządzania ochroną danych osobowych.



Rejestr czynności przetwarzania

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
Zgodnie z przepisami każdy administrator oraz jego przedstawiciel (jeżeli istnieje)
prowadzi i jest odpowiedzialny za rejestr czynności przetwarzania danych
osobowych. Obowiązek ten spoczywa również na procesorze.
Obydwa typy rejestrów (czynności i kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu administratora) mogą być prowadzone w formie pisemnej bądź
elektronicznej. Administrator lub podmiot przetwarzający oraz przedstawiciel
administratora lub podmiotu przetwarzającego (jeżeli istnieje) mają obowiązek
udostępnić rejestr na każde żądanie organu nadzorczego. Organ nadzorczy
dokonuje kontroli tych rejestrów w celu monitorowania operacji przetwarzania.

PROWADZENIE REJESTRU!



Rejestr czynności 
przetwarzania



Incydenty naruszenia ochrony danych 
osobowych

„naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza 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;

Motyw (87) Należy się upewnić, czy wdrożono wszelkie odpowiednie techniczne 
środki ochrony i wszelkie odpowiednie środki organizacyjne, by od razu stwierdzić 
naruszenie ochrony danych osobowych i szybko poinformować organ nadzorczy i 
osobę, której dane dotyczą.



Incydenty naruszenia ochrony danych 
osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez 
zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po 
stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, 
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało 
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia 
przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się 
wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 
osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.



Incydenty naruszenia ochrony danych 
osobowych

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia
osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
Zawiadomienie nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te
zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności
środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu
do tych danych osobowych;
b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego
ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje
publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby,
których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.



Administrator – Procesor 

Motyw 81 RODO:
Aby zapewnić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia w
przypadku przetwarzania, którego w imieniu administratora ma dokonać
podmiot przetwarzający, administrator powinien, powierzając podmiotowi
przetwarzającemu czynności przetwarzania, korzystać z usług wyłącznie
podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje –
w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby –
wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających
wymogom niniejszego rozporządzenia, w tym wymogom bezpieczeństwa
przetwarzania



Umowa powierzenia przetwarzania danych

zgodnie z art. 28 rodo, umowa powierzenia powinna określać: przedmiot i czas
trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych,
kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora, a także
obowiązki procesora, których przykładowe wyliczenie zawiera ustęp 3 wskazanego
artykułu.

Oznacza to, że na gruncie rodo umowa powierzenia została znacznie rozbudowana.
Unijny prawodawca znacznie zwiększył ilość elementów, które powinna zawierać, tym
samym czyniąc ją bardziej szczegółową.

Należy zweryfikować umowy powierzenia



Obowiązki

Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, w tym 
między innymi w stosownym przypadku:
• pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 

odporności systemów i usług przetwarzania;
• zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
• regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków 

technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania.



RODO – prawa podmiotów danych

• Obowiązki informacyjne

• Prowadzenie komunikacji z podmiotem danych

• Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

• Sprostowanie i usuwanie danych

• Prawo do ograniczenia przetwarzania

• Prawo do przenoszenia danych

• Prawo do sprzeciwu 

• Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu



RODO a tajemnica zawodowa psychologa

• Art. 90 ust 1.Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy szczególne
określające uprawnienia organów nadzorczych ustanowione w art. 58 ust. 1
lit. e) i f) wobec administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy
podlegają – na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub
przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe – obowiązkowi
zachowania tajemnicy zawodowej lub innym równoważnym obowiązkom
zachowania tajemnicy, jeżeli jest to niezbędne i proporcjonalne w celu
pogodzenia prawa do ochrony danych osobowych z obowiązkiem
zachowania tajemnicy. Przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do danych
osobowych, które administrator lub podmiot przetwarzający otrzymali lub
pozyskali w wyniku lub w ramach działania objętego tym obowiązkiem
zachowania tajemnicy.



RODO – tajemnica zawodowa – ujawnienie 
danych

• Motyw 31 Preambuły: Organy publiczne, którym ujawnia się dane
osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji
publicznej (takich jak organy podatkowe, organy celne, finansowe
jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy
organy rynków finansowych regulujące i nadzorujące rynki papierów
wartościowych), nie powinny być traktowane jako odbiorcy, jeżeli
otrzymane przez nie dane osobowe są im niezbędne do
przeprowadzenia określonego postępowania w interesie ogólnym
zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.


