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Wrocław, czerwiec 2017

Informacja o ochronie danych osobowych
Ze względu na przyjęcie dyrektywy 95/46/UE ujednolicającej kwestie ochrony danych
osobowych w krajach członkowskich Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO)
przypomina,

o

konieczności

dostosowania

procedur

i

dokumentów

stosowanych

w przedsiębiorstwach do nowych standardów.
Jednak aby rozpoczynać prace nad aktualizacją dokumentacji należy zastanowić się w pierwszej
kolejności czy stosowane wewnątrz przedsiębiorstwa procedury związane z ochroną danych
osobowych spełniają minimum warunków ochronnych wskazanych w ustawie o ochronie danych
osobowych ( DZ. U. 2016. 922), jak i rozporządzeniach.
Przypominamy, że obecnie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opracowania następujących
dokumentów:
- Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wraz ze wszystkim obowiązującymi załącznikami);
- Instrukcji do Systemów Informatycznych;
- regulaminów na stronę internetową w przypadku stosowania formularza kontaktowego;
Ponadto, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania:
- upoważnień do przetwarzania danych;
- umów powierzenia przetwarzania;
Po rozpoczęciu obowiązywania wskazanej dyrektyw, każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany
wprowadzić szereg procedur do obowiązujących przepisów. Nie sposób jednak przeprowadzić
zmian w systemie ochrony danych bez

właściwego opracowania dokumentów bazowych.

W szczególności przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzenia:
a. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
b. dostosowanie klauzul informacyjnych do wymogów rozporządzenia;
c.

opracowanie procedur do przenoszenia danych;

d. stanowiska inspektora ochrony danych ( zalecane), do którego obowiązku będzie należało
głownie:
i. informowanie administratora danych,
ii. monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia,
iii. pełnienie funkcji punktu kontaktowego,
iv. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
współpracę z organem nadzorczym,
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W związku z powyższym zapraszamy do współpracy w zakresie dostosowania

wewnętrznych

procedur przedsiębiorstwa, jak również sporządzenia stosowanej dokumentacji. W zakresie
naszych usług znajdują się również szkolenia.
Ponadto przypominamy, że niestosowanie się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych
może m.in. skutkować odpowiedzialnością finansową – administracyjnymi karami pieniężnymi
nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu albo
odpowiedzialnością cywilną, gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo dochodzić od
administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę majątkową lub
niemajątkową spowodowaną naruszeniem przepisów rozporządzenia.
Joanna Poprawska
Zespół 360 Degrees
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