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Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych
chcielibyśmy Państwa poinformować o najważniejszych jej skutkach.
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych jest związana z wejściem w
życie
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o
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związku

działalności
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administrator danych. Ustawa o ochronie danych osobowych w nowym
brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.
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Pozycja i rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Z brzmienia znowelizowanych przepisów nie wynika wprost wymóg
wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W poprzednim, tj.
obowiązującym do 31.12.2014 r. stanie prawnym, obowiązek posiadania ABI
został wyprowadzony nie z literalnego brzmienia przepisów, ale z ogólnych
zasad legalnego przetwarzania danych osobowych, co zostało poparte
orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I OSK 2445/12).
Reasumując,

nowelizacja

zniosła

obowiązek

powoływania

ABI,

ale

równocześnie mocno do tego zachęca poprzez wprowadzone liczne przywileje
dla administratorów danych, którzy wyznaczyli ABI.
Należy podkreślić, iż w razie braku wyznaczenia ABI, obowiązki
związane z ochroną danych osobowych będą spoczywały wprost na
administratorze danych, który i tak powinien wskazać konkretną osobę
odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w organizacji.
Rejestr ABI prowadzony przez GIODO
Pierwszą nowością jest konieczność zgłoszenia ABI do rejestracji w
GIODO. Rejestr ABI jest rejestrem jawnym i każdy może w łatwy sposób
sprawdzić kto pełni funkcją ABI w podmiocie, który Nas interesuje.
Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji w GIODO jest
zwolniony z obowiązku rejestracji zbiorów w GIODO zawierających
dane zwykłe. Zbiory danych zawierające dane wrażliwe, a niezwolnione na
podstawie innych przesłanek ustawowych, nadal podlegają obowiązkowi
rejestracji.
Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Nowelizacja ustawy precyzuje zakres zadań ABI do których należy
(art. 36a ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych):
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w
szczególności przez:
a) sprawdzanie

zgodności

przetwarzania

danych

osobowych

z

przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w
tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
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b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o
której mowa w art. 36 ust. 2 (Polityki Bezpieczeństwa Ochrony
Danych

Osobowych

i

Instrukcji

Zarządzania

Systemami

Informatycznymi), oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie

rejestru

zbiorów

danych

przetwarzanych

przez

administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43
ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w
art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7.
Prowadzenie przez ABI audytu na wniosek GIODO
Zarejestrowany ABI ma obowiązek przeprowadzenia kontroli w imieniu i
na wniosek GIODO i o ile takie wniosek zostanie przez GIODO złożony. Po
przeprowadzeniu

kontroli,

ABI

jest

obowiązany

sprawozdania, które będzie trafiało do GIODO. ABI

do

przygotowywania

jest zobowiązany nie

tylko do prowadzenia corocznego audytu z ochrony danych osobowych, ale
również tzw. audytów wpadkowych związanych z wystąpieniem incydentu.
Metodyka przeprowadzenia audytu zostanie określona w Rozporządzeniu w
sprawie realizacji zadań przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (na
dzień 25 lutego został opublikowany jedynie projekt ww. rozporządzenia).
Niewłaściwie sporządzone sprawozdanie lub jego brak może doprowadzić do
kontroli GIODO prowadzonej tym razem już przez inspektorów GIODO i w
efekcie może skutkować wydaniem decyzji i jej egzekucją co będzie z reguły
niekorzystne dla administratora danych.
Jawny rejestr zbiorów danych administratora danych
Na szczególną uwagę zasługuje art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy mówiący o
prowadzeniu rejestru zbiorów. Rejestr zbiorów danych osobowych jest
prowadzony

jawnie

i

zgodnie

z

wypowiedziami

GIODO

ma

służyć

weryfikacji czy dany podmiot właściwie stosuje ustawę o ochronie danych
osobowych. Błędnie prowadzony rejestr zbiorów może więc doprowadzić do
kontroli GIODO.
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Sposób prowadzenia rejestru zbiorów oraz rejestracji ABI zostanie
doprecyzowany w rozporządzeniu, nad którym prowadzone są aktualnie
intensywne prace w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Kto może pełnić funkcję ABI?
Nowelizacja precyzuje jakie wymogi powinna spełniać osoba pełniąca
funkcję ABI. Wskazane wymogi to:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych
2) posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
3) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
Dodatkowo, osoba pełniąca funkcję ABI powinna:
4) podlegać

bezpośrednio

kierownikowi

jednostki

organizacyjnej

lub

osobie fizycznej będącej administratorem danych
5) mieć zapewnione środki i odrębność

organizacyjna umożliwiające

niezależne wykonywanie jego zadań
Należy pamiętać, że o ile przed nowelizacją oprócz tzw. „dobrych
praktyk”

brak

było

wymogów

dotyczących

pozycji

ABI

i

jego

podporządkowania w organizacji o tyle aktualnie kwestia ta została już wprost
formalnie przesądzona. Osoba powołana na ABI – i jest to wymóg ustawowy
– powinna być podporządkowana bezpośrednio pod kierownika jednostki
organizacyjnej lub osobę fizycznej będącej administratorem danych.
W przypadku spółek kapitałowych oznacza to konieczność bezpośredniego
podporzadkowania ABI pod zarząd spółki (kierownictwo administratora
danych). Nie spełni zatem wymogów związanych z pełnieniem funkcji ABI np.
pracownik działu IT, podległy pod dyrektora działu IT. Warto dodać, że
nowelizacja

ustawy

nie

wprowadza

żadnych

zmian

w

odniesieniu

do

możliwości powierzenia przez administratora danych pełnienia funkcji ABI
podmiotowi zewnętrznemu – nadal istnieje taka możliwość.
Ułatwienie transferów danych do państw trzecich
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Ostatnia zmiana wynikająca z nowelizacji dotyczy transferów danych do
państw trzecich. Od 1 stycznia 2015 roku podstawą transferu danych są
dodatkowo:
1. Standardowe

klauzule

umowne

ochrony

danych

osobowych,

zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4
dyrektywy 95/46/WE Parlament Europejskiego i Rady z dnia 24
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania

danych

osobowych

i

swobodnego

przepływu

tych

danych.
2. Prawnie

wiążące reguły

(wiążące reguły

lub

polityki

korporacyjne),

ochrony

danych

osobowych

które zostały zatwierdzone przez

GIODO lub inny właściwy organ kontroli.
Dlaczego Auraco sp. z o.o.?
W ramach oferowanych usług nasza firma gwarantuje wdrożenie i
realizacje wszystkich wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W ramach outsourcingu funkcji ABI zostanie wyznaczony specjalista
Auraco sp. z o.o., który posiada wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z
zakresu ochrony danych osobowych a także który spełnia wymogi formalne
stawiane przez przepisy.
Główne korzyści wynikające ze skorzystania z naszych usług:


Przejęcie pełnej odpowiedzialności związanej z pełnieniem
funkcji

Administratora

Bezpieczeństwa

Informacji

za

tematykę

związaną z ochroną danych osobowych przez Auraco sp. z o.o.


Ograniczenie

możliwości

inspekcji

Generalnego

Inspektora

Ochrony Danych Osobowych ze względu na wprowadzenie rozwiązań
zapewniających efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami
przetwarzanie danych osobowych.


Dostosowanie

działalności

do

wymogów

wynikających

z

przepisów prawa oraz oszacowanie ryzyka biznesowego w
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związku z prowadzoną działalnością w kontekście przepisów o
ochronie danych osobowych.


Poprawa funkcjonowania Państwa podmiotu – poprzez poprawę
zarządzania, zapewnienie bezpieczeństwa i optymalizację procesów
biznesowych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych z zakresu
ochrony danych osobowych.



Poprawa Państwa wizerunku – poprzez wzmocnienie zaufania ze
strony klientów, kontrahentów, pracowników i innych osób.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://www.auraco.pl/,
gdzie będą mogli Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej oferty.
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