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jak poprawnie stosować RODO

dla administratorów
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Właściwa podstawa zbierania i wykorzystywania  
danych osobowych

Zgoda nie jest jedyną podstawą uprawniającą do 
przetwarzania danych osobowych. Nie pozyskuj jej, gdy 
do zbierania i wykorzystywania danych osobowych 
uprawnia Cię przepis prawa, lub gdy dane są niezbęd-
ne do zawarcia umowy. Takie działanie wprowadza 
Twoich klientów w błąd, przecież w takich przypadkach 
nie mogą wycofać swojej zgody.

Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie  
z nowymi zasadami

RODO wprowadziło istotne zmiany dotyczące dopeł-
niania obowiązku informacyjnego. Teraz musisz podać  
więcej informacji wszystkim osobom, których dane  
przetwarzasz. Jeśli wyznaczyłeś Inspektora Ochrony  
Danych, musisz podać jego dane kontaktowe. Twoim 
obowiązkiem jest również wskazanie okresu, przez który 
będziesz przechowywał dane. Musisz też przekazać  
więcej informacji o prawach osób – m.in. o możliwo-
ści wycofania zgody oraz prawie wniesienia skargi do 
Prezesa UODO. Nie zapominaj też, że gdy zbierasz czyjeś  
dane od osób trzecich lub ze źródeł powszechnie  
dostępnych albo je kupujesz, stajesz się ich administra-
torem i również musisz spełnić obowiązek informacyjny.



AUDYT POWDROŻENIOWY  
RODO

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja firma przetwarza dane osobo-
we zgodnie z RODO, a Twoja dokumentacja jest aktualna i poprawna 
- skorzystaj z naszej usługi audytu powdrożeniowego RODO.

Co zyskujesz?

 √  dowiesz się, czy Twoja firma nie posiada braków formalnych pod  
 kątem zgodności z RODO

 √  sprawdzimy, czy Twoje systemy IT spełniają obecne wymogi
 √  upewnimy się, że wprowadzone procedury bezpieczeństwa informacji  
 są skuteczne

 √  zweryfikujemy wiedzę Twoich pracowników i przestrzeganie przez nich 
 przepisów RODO

 √  zapewnimy sposób na usunięcie braków i błędów w zakresie  
 spełniania wymogów zgodności z RODO

Dodatkowo:

 √  zyskujesz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO
 √  otrzymujesz 3-miesięczny dostęp do narzędzia zarządzania RODO  
 w Twojej firmie

 √  zyskujesz kupon rabatowy na szkolenie z zakresu RODO dla  
 pracowników Twojej firmy

SPRAWDŹ OFERTĘ 

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/uslugi/audyt-bezpieczenstwa
http://www.rzetelnagrupa.pl
http://www.politykabezpieczenstwa.pl
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Zasada przejrzystości, czyli jasne i zrozumiałe komunikaty

Wprowadzona przez RODO zasada przejrzystości ma 
być stosowana na wszystkich etapach komunikowania 
się z osobą, której dane są przetwarzane. Wszelkie infor-
macje i komunikaty związane z przetwarzaniem danych 
osobowych mają być zwięzłe, przejrzyste i zrozumiałe, 
sformułowane jasnym i prostym językiem oraz łatwo 
dostępne. Odpowiednio zorganizuj proces komunikacji 
z osobami. Kiedy to uzasadnione, korzystaj z możliwości 
warstwowego informowania – najpierw podaj podsta-
wowe informacje i poinformuj, gdzie można zapoznać 
się z pozostałymi..

Respektowanie praw osób, których dane  
przetwarza przedsiębiorca

Pamiętaj o realizacji praw osób, których dane przetwa-
rzasz. Zadbaj o to także wówczas, gdy w Twoim imieniu 
działa podmiot zewnętrzny, z którym zawierasz umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych swoich 
klientów. Jeśli np. prowadzi dla Ciebie działania marke-
tingowe, zadbaj o to, by informował Cię o wnoszonych 
sprzeciwach lub wnioskach o sprostowanie danych.  
Warto, by odpowiednie postanowienia w tej spra-
wie znalazły się w umowie, którą z nim zawierasz.  

Twoi klienci na pewno to docenią.
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Zgoda osoby na przetwarzanie danych może być wycofana  

w każdym momencie

RODO wprost wskazuje, że osoba, której dane przetwa-
rzasz na podstawie zgody, może w dowolnym momen-
cie ją cofnąć i nie powinno to rodzić dla niej żadnych 
negatywnych konsekwencji (np. wyższych opłat za  
usługi). O tym prawie musisz ją poinformować. Dopilnuj, 
aby cofnięcie zgody było równie łatwe, jak jej udzielenie.

Konieczność zgłaszania do Prezesa UODO naruszeń  
oraz poinformowanie o incydencie osób, których  

dane zostały naruszone

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych 
(np. wycieku, zagubienia czy przypadkowego udo-
stępnienia osobie nieuprawnionej) jako administrator  
musisz bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości nie  
później niż w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu narusze-
nia – zgłosić je Prezesowi UODO. Wyjątek to sytuacja, gdy 
jest mało prawdopodobne, by zdarzenie to skutkowało 
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
Gdy ryzyko naruszenia tych praw i wolności jest wysokie,  
musisz również powiadomić osoby, których dane  
zostały naruszone. Udziel im wskazówek co do dalsze-
go postępowania, pomocnych w podjęciu przez nich  
działań zapobiegających lub ograniczających nega-
tywne konsekwencje naruszenia, np. ryzyko kradzieży 

tożsamości.



SZKOLENIA Z OCHRONY  
DANYCH OSOBOWYCH

Stosowanie przepisów RODO w praktyce wymaga przeszkolenia  
pracowników w tym zakresie. Jeżeli chcesz podnieść ich poziom  
wiedzy oraz zweryfikować zdobyte informacje - sprawdź naszą  
ofertę szkoleń z ochrony danych osobowych - RODO.

Co zyskujesz?

 √  spełnienie wymogów RODO w zakresie zwiększania świadomości  
 pracowników z zakresu przetwarzania danych osobowych

 √  przeszkolony personel, którego wiedza potwierdzona jest testami  
 i certyfikatem

 √  rozliczalność przed UODO w zakresie przeszkolenia pracowników
 √  elastyczny dostęp do szkoleń - 24/7 w indywidualnym panelu
 √  dostęp do ponad 20 lekcji - 3h szkoleń video

Dodatkowo:

 √  zyskujesz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO
 √  otrzymujesz 3-miesięczny dostęp do narzędzia zarządzania RODO  
 w Twojej firmie

SPRAWDŹ OFERTĘ 

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/uslugi/szkolenia
http://www.rzetelnagrupa.pl
http://www.politykabezpieczenstwa.pl
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Zasada rozliczalności, czyli wykazanie przestrzegania  

przepisów RODO

Zasada rozliczalności zobowiązuje Cię do wprowa-
dzenia wewnętrznych procedur, które mają zapewnić  
przestrzeganie RODO. Masz również obowiązek  
wykazania, że prawidłowo przetwarzasz dane osobo-
we. Pamiętaj, że dla udowodnienia różnych działań, 
np. pozyskania zgody, nie zawsze musisz gromadzić 
dokumentację w formie papierowej i zbierać podpisy 
osób, które Ci jej udzieliły. Zgoda może być również 
nagrana lub zapisana w systemie informatycznym.  
Przyjęte i wdrożone procedury potwierdzone oświad-
czeniami pracowników mogą stanowić wystarczają-
cy dowód.

Prawo do profilowania, ale pod pewnymi warunkami

RODO nie wprowadza zakazu profilowania. Jeśli tego 
dokonujesz, musisz poinformować o tym osoby,  
których dane dotyczą i wskazać konsekwencje takiego 
działania. Kiedy na podstawie profilowania podejmu-
jesz zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), 
wywołujące skutki prawne lub istotnie wpływające na 
osobę, musisz mieć na to jej zgodę, chyba że działanie 
to legalizuje niezbędność do zawarcia lub wykonania  
umowy albo jest to dozwolone prawem UE lub państwa 

członkowskiego.
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Inwestycja w Inspektora Ochrony Danych

Nawet jeśli nie masz takiego obowiązku, rozważ  
wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Taki facho-
wiec wesprze Cię w prawidłowym zorganizowaniu 
procesów przetwarzania danych osobowych, ochroni 
przed roszczeniami klientów lub sankcjami ze strony 
organu nadzoru. Jeśli już to zrobiłeś zadbaj, aby dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych były łatwo 
dostępne.

Ostrożnie - oszuści wykorzystują niewiedzę przedsiębiorców

Straszenie wysokimi karami lub wzywanie do wniesienia 
opłaty to popularne metody działania oszustów, którzy 
w łatwy sposób chcą zarobić na RODO! Czytaj uważniej 
korespondencję przychodzącą i sprawdzaj, przez kogo 
została przesłana. Jeśli miałaby pochodzić od UODO, 
zweryfikuj, czy zawiera wymagane elementy: właściwą 
nazwę urzędu, poprawne adresy, autentyczne podpisy, 
oryginalną urzędową pieczęć. Od kontrolera żądaj  
okazania upoważnienia do kontroli i legitymacji służbo-
wej. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia działających 
na rynku firm, sprawdzaj ich wiarygodność i doświad-
czenie, a szkolenia i kursy na temat ochrony danych  

osobowych wybieraj z rozwagą.

Źródło: na podstawie materiałów Urzędu Ochrony Danych Osobowych



http://www.politykabezpieczenstwa.pl
http://www.rzetelnyregulamin.pl
http://www.rzetelnagrupa.pl
http://www.rzetelnyprawnik.pl
http://www.rzetelnaumowa.pl
http://www.prawokonsumenckie.pl
http://www.rzetelnykonkurs.pl

