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RODO – ogólna charakterystyka

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

wiąże w całości od 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie unijne (Parlament Europejski i Rada UE)
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2
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RODO – ogólna charakterystyka

największa reforma ochrony danych osobowych od 21 lat

konieczność wdrożenia przez polskie przedsiębiorstwa szeregu zmian 

o charakterze prawnym i informatycznym

4

5



Wdrożenie RODO – plan działania

analiza zbiorów 
danych osobowych

audyt
zgodności z 

RODO

przygotowanie
wymaganej

dokumentacji

modyfikacja klauzul
zgód oraz klauzul 

informacyjnych

321 4



Wymagana dokumentacja

brak wskazania treści dokumentacji2

stworzenie dokumentacji leży w gestii 
podmiotu 

3

brak wskazania w RODO niezbędnej 
dokumentacji

1

obowiązek dokumentowania czynności 
przetwarzania danych osobowych

4



Wymagana dokumentacja

zaktualizowany dokument „Instrukcja 
zarządzania systemem informatycznym”6

rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych

7

zaktualizowany dokument 
„Polityka bezpieczeństwa”

5

inne, dostosowane indywidualnie 8



Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie operacje na danych osobowych dokonywane w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, tj.:

zbieranie

utrwalanie

organizowanie

porządkowanie

1

2

3

4

przechowywanie5

adaptowanie lub modyfikowanie

pobieranie

wykorzystywanie i przeglądanie

ujawnianie przez przesyłanie lub innego 

rodzaju udostępnianie 

6

7

8

9

łączenie, dopasowywanie, ograniczenie, 

usuwanie i niszczenie
10



1

2

na podstawie normy prawnej (prawa UE 

lub państwa członkowskiego np. Kodeks pracy)

zgoda (oświadczenie lub wyraźne działanie) 

osoby, której dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych



Przetwarzanie danych osobowych

1

4

2

3 jednoznacznaświadoma

ZGODA

dobrowolna konkretna



Przetwarzanie danych osobowych

Zgodne z prawem również, gdy niezbędne do:

• wykonania umowy

• podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

• wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na administratora

• ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą

• celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub osobę trzecią



Administrator

osoba fizyczna

osoba prawna

organ publiczny

lub inny podmiot, który 

samodzielnie lub wspólnie 

z innym (współadministratorzy) 

ustala cele i sposoby przetwarzania 

danych osobowych



Różnice pomiędzy administratorem a procesorem

• przetwarza w imieniu administratora

• obowiązek administratora wyboru 

odpowiedniego procesora 

(gwarancja ochrony danych osobowych)

• zgoda administratora – uprzednia, pisemna, 

jednoznaczna 

Podmiot przetwarzający / procesor Administrator a procesor

• kwestia decydowania o środkach 

i celach przetwarzania danych osobowych

• obowiązek zawarcia umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych



Umowa powierzenia przetwarzania

przedmiot i czas 
trwania

charakter i cel 
przetwarzania

rodzaj danych 
osobowych

kategorie 
osób, które 
dane dotyczą

obowiązki i prawa 
administratora
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Kto jest administratorem?

przetwarzane dane osobowe 

odpowiedzialność za prawidłowe 

przetwarzanie

zarządca nieruchomości – powierzenie 

przetwarzania

?

?

?

Spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa



Obowiązki informacyjne Administratora

1. dane administratora i dane kontaktowe (przedstawiciela, IOD)

2. cel i podstawa prawna przetwarzania

3. odbiorcy danych

4. zamiar przekazania do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej

5. okres, przez jaki będą przechowywane

6. pouczenie o prawie modyfikacji, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia bycia zapomnianym, wniesienia skargi do PUODO

7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Obowiązki administratora
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Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych 
a RODO

Definicja przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO:

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zgodnie z polską Ustawą:

rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w 

systemach informatycznych. 



Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych 
a RODO

sankcje

ABI / IOD

zgłaszanie 

wycieków danych 

osobowych

zbiór danych osobowych



Nowa ustawa o ochronie danych osobowych 

PUODO zamiast GIODO

certyfikaty

uprawnienia kontrolera

1

2

3

zmiany w Kodeksie Pracy4

RODO zacznie obowiązywać niezależnie od wejścia w życie polskiej ustawy

Najważniejsze zmiany:



Sankcje w RODO - maksymalne wysokości kar pieniężnych

• do 10 000 000 euro

lub

• do 20 000 000 euro

OSOBY FIZYCZNE PRZEDSIĘBIORCY

• do 2% całkowitego rocznego globalnego obrotu 

z poprzedniego roku obrotowego lub do 

10 000 000 euro

lub

• do 4% całkowitego rocznego globalnego obrotu 

z poprzedniego roku obrotowego lub do            

20 000 000 euro



Kary z RODO na tle innych kar

20 mln

9,5 tys.

1 tys.
7,5 tys.

RODO Transport drogowy Ubezpieczenia społeczne Kodeks pracy

Maksymalne wysokości kar pieniężnych
za naruszenia przepisów ustawy* 

*Powyższe kwoty podane są w EUR według kursu 1 EUR = 4,27 PLN 



Inne sankcje w RODO

1

2

3

odszkodowanie za poniesioną 

szkodę dla pokrzywdzonego

ostrzeżenia, upomnienia 

zakaz lub ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych

3 nakazy
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Dostęp do informacji

• prawa członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

• udostępnianie dokumentów

• projekt ustawy o jawności życia publicznego

„Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów 

zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa 

tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek 

wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z 

interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną 

szkodę.”



Kiedy można udostępnić informacje?

Czy wspólnota mieszkaniowa może udostępnić informacje o zaległościach we wnoszeniu 

opłat swoich członków innym osobom należącym do wspólnoty?

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma prawo upublicznić na klatce schodowej listę 

zawierającą numer mieszkania wraz z przypisaną do niego kwotą zaległości?

Czy poszczególni członkowie wspólnoty mieszkaniowej uprawnieni są do uzyskania informacji 

o zaległościach we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych innych członków tej wspólnoty?

1

2

3



Kiedy można udostępnić informacje?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia 

indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach?

Czy dopuszczalne jest ujawnienie członkom spółdzielni dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

prowadzonych przez spółdzielnię?

Czy spółdzielnia może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, 

z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL?

4
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Departament Ochrony Danych 
Osobowych

1

2

3

fachowy audyt i kompleksowe doradztwo

merytoryczne przygotowanie 

administratorów do stosowania RODO

reprezentowanie Klientów przed 

GIODO (wkrótce PUODO)

3 prowadzenie szkoleń w zakresie ODO




