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Kontekst

ISO 27000

 Ryzyko 
strat/problemów dla 
administratora/firmy

 Zalecenia i 
wskazanie działań

RODO
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 Ryzyko 
strat/problemów dla 
osoby fizycznej 
(klienta, użytkownika)

 Wymaganie 
odpowiedniej ochrony

2

 ISO 27000 to zalecenie i 
wskazanie działań

 RODO żąda skuteczności 
(wymagania mają być 
odpowiednie)

 Dla właściwego przetwarzania

 Minimalizacji naruszeń 
poufności
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ISO_IEC 27002
Zaleca się, aby zasoby zastosowane do wdrożenia 
zabezpieczeń były odpowiednie dla prawdopodobnej 
szkody dla biznesu, która może być rezultatem braku 
tych zabezpieczeń

RODO (Art.5)
Dane osobowe muszą być:
…..
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”)

Zapisy



Obszary działania

ISO
 Zalecenia, aby zachować:

 Poufność
 Integralność
 Dostępność

 Dodatkowo:
 Autentyczność
 Rozliczalność
 Niezaprzeczalność
 Niezawodność

RODO (art.32)
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 Wymagania
 Poufność 
 Integralność
 Dostępność
 Odporność (?) -resilience
 Ograniczenie celu
 Minimalizacja (?)
 Prawidłowość
 Ograniczenie 

przechowywania
 Rozliczalność (?)

4



…z decyzji PUODO
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…z decyzji PUODO
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…z decyzji PUODO
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Morele.net
W uzasadnieniu decyzji UODO pisze wprost, że wysokość kary 
jest związana z niedostatecznym poziomem zabezpieczeń w 
firmie:
Zastosowane przez spółkę środki organizacyjne i 
techniczne ochrony danych osobowych nie były 
odpowiednie do istniejącego ryzyka związanego z ich 
przetwarzaniem, przez co dane około 2 mln 200 tys. osób 
dostały się w niepowołane ręce. Zabrakło odpowiednich 
procedur reagowania na wypadek pojawiania się 
nietypowego ruchu w sieci.

UPODO powołuje się na art 5. ust 1(f) RODO (zasadę poufności), 
która została w tym wypadku naruszona.



z RODO…
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 Artykuł 24
Obowiązki administratora
1. 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.



…rozliczalność – „móc to wykazać”
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Wymaganie kluczowe ale kłopotliwe i 
traktowane jako „biurokratyczne” i zbędne  



…móc to wykazać.”  (1)
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 GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH
 17/EN WP 248  (z 04.kwietnia 2017)

 … Innymi słowy, DPIA to proces służący do zapewnienia i 
wykazania zgodności. [rozliczalność] Zgodnie z RODO 
nieprzestrzeganie wymogów DPIA może doprowadzić do nałożenia 
kar przez właściwy organ nadzorczy. … 



…móc to wykazać.”  (2)
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Prawa i wolności osoby fizycznej (1)

Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej

Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej

12

 I .GODNOŚĆ  
 II. WOLNOŚCI
 III. RÓWNOŚĆ 
 IV. SOLIDARNOŚĆ 
 V. PRAWA OBYWATELSKIE 
 VI. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
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 Rozdz. II 
 (art.30 i dalsze), 

wolności i prawa 
osobiste 

 (art. 38 i dalsze)
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 Każdy ma prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, 
rodzinnego, czci i dobrego 
imienia oraz do decydowania 
o swoim życiu osobistym

 Każdy ma prawo do żądania 
sprostowania oraz usunięcia 
informacji nieprawdziwych, 
niepełnych lub zebranych w 
sposób sprzeczny z ustawą

 Każdy ma prawo dostępu do 
dotyczących go urzędowych 
dokumentów i zbiorów 
danych.

 Artykuł 7 Poszanowanie życia 
prywatnego i rodzinnego. 
Każdy ma prawo do 
poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, 
domu i komunikowania się

 Artykuł 45 Swoboda 
przemieszczania się i pobytu

Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej

Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej

Prawa i wolności osoby fizycznej (2)
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 Nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny.

 Zapewnia się wolność i 
ochronę tajemnicy 
komunikowania się.

 Nikt nie może być 
obowiązany inaczej niż na 
podstawie ustawy do 
ujawniania informacji 
dotyczących jego osoby.

Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej

Prawa i wolności osoby fizycznej (3)
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 Każdemu zapewnia się 
wolność poruszania się 
po terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wyboru miejsca 
zamieszkania i pobytu.

 Artykuł 45 Swoboda 
przemieszczania się i 
pobytu

 1. Każdy obywatel Unii ma 
prawo do swobodnego 
przemieszczania się i 
przebywania na terytorium 
Państw Członkowskich.

Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej

Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej

Prawa i wolności osoby fizycznej (4)



…z decyzji PUODO
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DPIA – ocena skutków przetwarzania
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 Artykuł 35
Ocena skutków dla ochrony danych
1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w 
szczególności z użyciem nowych technologii – ze 
względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele 
z dużym prawdopodobieństwem może
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych, administrator przed 
rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny 
skutków planowanych operacji przetwarzania dla 
ochrony danych osobowych.



Kiedy i jak przygotować papiery…
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 Artykuł 25
Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna 
ochrona danych
1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia
wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów 
przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania –wdraża odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane 
w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja 
danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by 
spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których 
dane dotyczą.
2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla 
osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się
do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich 
przechowywania oraz ich dostępności.
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 Artykuł 32

Bezpieczeństwo przetwarzania
1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 
wadze zagrożenia,
administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym 
między innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 
incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko 
wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
3. Wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można wykazać 
między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 
lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42.
4. Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda 
osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma 
dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że 
wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.



Co oceniać
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Art.32/motyw 83: Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest 
odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem 

zniszczenia, 
utraty,
modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia 
nieuprawnionego dostępu 

do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych…. i mogące w szczególności prowadzić do
 uszczerbku fizycznego, 
 szkód majątkowych 
 szkód niemajątkowych 
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Metodyki DPIA
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 RODO, UODO, G.art.29: „Co objąć oceną skutków”

 Metodyki: „jak wykonać ocenę”

 UODO ryzyko/ocena skutków : 63 strony

 Francja CNIL (DPI): 136 stron (!)

 GB:  51 stron

 RFN (bez Bawarii): 47 stron



Do interpretacji
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• Rozliczalność
• Minimalizacja
• Weryfikacja procesora
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