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Data Protection Official w przepisach dyrektywy 

95/46/WE (I)

preambuł a Dyrektywy

� (49) W celu uniknięcia zbędnych formalności Państwa Czł onkowskie mogą
wprowadzić zwolnienia z obowiązku zawiadamiania oraz uproszczenia procedury 
zawiadamiania w przypadkach gdy mał o prawdopodobne jest, aby przetwarzanie 
danych mogł o niekorzystnie wpł ynąć na prawa i wolności osób, których dane 
dotyczą, jeżeli jest to zgodne ze środkiem podjętym przez Państwo Czł onkowskie 
określającym jego zakres; Państwa Czł onkowskie mogą również wprowadzić
zwolnienia i uproszczenia w przypadku gdy osoba wyznaczona przez administratora 
zapewni, że przetwarzanie danych wpł ynie niekorzystnie na prawa i wolności osób, 
których dane dotyczą; urzędnik odpowiedzialny za ochronę danych będący lub 
niebędący pracownikiem administratora danych, musi mieć możliwość wykonywania 
swoich funkcji w sposób cał kowicie niezależny.

� (54) W stosunku do wszystkich operacji przetwarzania danych podejmowanych w 
społ eczeństwie, liczba tych, które niosą ze sobą określone zagrożenia, jest bardzo 
ograniczona; Państwa Czł onkowskie muszą zapewnić kontrolę przetwarzania danych 
przez organ nadzorczy lub urzędnika odpowiedzialnego za ochronę danych, 
współ pracującego z tym organem przed ich przetworzeniem; po takiej wstępnej 
kontroli, organ nadzorczy może, zgodnie z prawem krajowym, wydać opinię lub 
zezwolenie na przetwarzanie danych; kontrola taka może również następować w 
trakcie opracowywania środka ustawodawczego wydanego przez parlament narodowy 
lub środka opartego na takim środku prawnym, który określa charakter 
przetwarzania danych oraz stwarza odpowiednie zabezpieczenia.



Data Protection Official w przepisach dyrektywy 

95/46/WE (II)

Artykuł 18
1. Państwa Czł onkowskie zobowiązują administratora danych lub jego ewentualnego 

przedstawiciela do zawiadomienia organu nadzorczego, wymienionego w art. 28, przed 
przeprowadzeniem cał ościowej lub częściowej operacji automatycznego przetwarzania 
danych lub zestawu takich operacji mających sł użyć jednemu celowi lub wielu powiązanym 
ze sobą celom.

2. Państwa Czł onkowskie mogą wprowadzić uproszczenie procedury lub zwolnienie z 
obowiązku zawiadomienia tylko w następujących sytuacjach oraz na następujących 
warunkach:

• jeżeli administrator danych, zgodnie z dotyczącymi go przepisami krajowymi, 
powoł a urzędnika do spraw ochrony danych osobowych, odpowiedzialnego w 
szczególności:

• aza zapewnienie w niezależny sposób wewnętrznego stosowania przepisów 
prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy,

• za prowadzenie rejestru operacji przetwarzania danych wykonywanych przez 
administratora danych i zawierających informacje określone w art. 21 ust. 2,

zapewniając przy tym, że nie zostaną naruszone prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

Artykuł 20
1. Państwa Czł onkowskie definiują operacje przetwarzania danych mogące stwarzać

określone zagrożenia dla praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz kontrolują, czy 
dane te są badane przed ich rozpoczęciem.

2. Kontrole wstępne są przeprowadzane przez organ nadzorczy po przyjęciu od administratora 
danych lub urzędnika odpowiedzialnego za ochronę danych zawiadomienia, którzy w razie 
wątpliwości powinni zasięgać opinii organu nadzorczego.



Data Protection Official w przepisach dyrektywy 

95/46/WE (III)

� problem terminologiczny

� urzędnik odpowiedzialny za ochronę danych

� urzędnik do spraw ochrony danych osobowych

� Data Protection Official

� wymogi, jakie powinien speł niać Data Protection Official

� urzędnik odpowiedzialny za ochronę danych będący lub niebędący pracownikiem 
administratora danych, musi mieć możliwość wykonywania swoich funkcji w 
sposób cał kowicie niezależny (pkt 49 preambuł y)

� Data Protection Official odpowiada za

� zapewnienie w niezależny sposób wewnętrznego stosowania przepisów prawa 
krajowego przyjętych na mocy dyrektywy 

� za prowadzenie rejestru operacji przetwarzania danych wykonywanych przez 
administratora danych 

� współ dział anie Data Protection Official z organem ochrony danych osobowych

� dopuszczalność wprowadzenia uproszczonej procedury rejestracji zbiorów danych 
lub zwolnienia z tego obowiązku z razie powoł ania Data Protection Official

� rola Data Protection Official w procedurze prior check 



Status  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wybranych 
przepisach państw Unii Europejskiej – Holandia (I)

� Administratora Bezpieczeństwa Informacji może ustanowić administrator danych 
osobowych (art. 62)

� wymagane kwalifikacje

� ABI może zostać wył ącznie osoba fizyczna

� musi posiadać odpowiednią wiedzę

� musi być osobą godną zaufania

� niezależność ABI (art. 63)

� w zakresie wykonywanych obowiązków, ABI nie może otrzymywać poleceń od 
administratora danych

� administrator danych musi zapewnić możliwość swobodnego wykonywania obowiązków 
przez ABI’ego

� ABI nie może być narażony na negatywne konsekwencje wykonywania swoich 
obowiązków

� ABI co roku sporządza raport ze swojej dział alności

� rejestr ABI’ch

� organ ochrony danych osobowych prowadzi rejestr ABI’ch

� ABI może rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków po wpisie do rejestru



Status  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wybranych 
przepisach państw Unii Europejskiej – Holandia (II)

� obowiązki ABI’ego (art. 64)

� nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zgodzie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych

� nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zgodzie z wł aściwymi 

kodeksami etycznymi

� objęcie nadzorem także podmiotów powiązanych – problem ABI’ego w grupie 

kapitał owej

� administrator danych osobowych ma obowiązek zapewnienia, aby ABI mógł w 
praktyce wykonywać swoje obowiązki

� ABI może przedstawiać administratorowi danych osobowych rekomendacje co do 

stosowanych procedur przetwarzania danych osobowych

� tajemnica zawodowa ABI’ego



Status  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 
wybranych przepisach państw Unii Europejskiej – Niemcy (I)

� obowiązek ustanowienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji przez

� podmioty publiczne i prywatne

� które zbierają, przetwarzają lub wykorzystują dane osobowe w sposób 

zautomatyzowany

� podmioty prywatne ustanawiają ABI’ego także wtedy, jeżeli przetwarzanie 
danych odbywa się przy wykorzystaniu tradycyjnych środków przetwarzania z 

udział em więcej, niż 20 pracowników

� niezależnie od sposobu przetwarzania danych, podmiot prywatny nie ma 

obowiązku ustanowienia ABI’ego, jeżeli zatrudnia przy przetwarzaniu danych 
nie więcej, niż 4 osoby, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest 

przedmiotem uprzedniej kontroli 

� ustanowienie ABI’ego powinno nastąpić na piśmie

� podmioty publiczne mogą ustanowić jednego ABI’ego także wtedy, gdy 

przetwarzają dane w architekturze rozproszonej



Status  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 
wybranych przepisach państw Unii Europejskiej – Niemcy (II)

� wymagane kwalifikacje

� posiadanie specjalistycznej wiedzy

� bycie osobą godną zaufania

� outsourcing

� w przypadku podmiotów prywatnych – bez ograniczeń

� w przypadku podmiotów publicznych – wymaga zgody organu ochrony danych

� wykonywanie obowiązków ABI’ego

� powinien być podległ y bezpośrednio osobie zarządzającej administratorem 

danych

� ABI nie może być narażony na negatywne konsekwencje wykonywania swoich 

obowiązków

� ochrona stosunku pracy ABI’ego

� tajemnica zawodowa ABI’ego



Status  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 
wybranych przepisach państw Unii Europejskiej – Niemcy (III)

� obowiązki ABI’ego

� podejmowanie dział ań zmierzających do zapewnienia przestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności

� kontrolowanie prawidł owego wykorzystywania oprogramowania sł użącego 

do przetwarzania danych osobowych

� podejmowanie dział ań w celu zaznajomienia osób przetwarzających dane z 

przepisami o ochronie danych osobowych

� korzyści z ustanowienia ABI’ego

� zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych (art. 4d ust. 2)

� zwolnienie z procedury uprzedniej kontroli (art. 4d ust. 6)



Status  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 
wybranych przepisach państw Unii Europejskiej – Węgry

� wymagane kwalifikacje ABI’ego - wyższe wykształ cenie w zakresie prawa, 
administracji publicznej lub technologii informatycznych

� obowiązek ustanowienia ABI’ego przez administratora danych i przez podmiot 
przetwarzający dane na zlecenie

� obowiązki ABI’ego

� uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i wykonywania praw osób, których dane dotyczą

� kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

� wyjaśnianie przedstawionych mu kwestii i wzywanie administratora danych i 
podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie do zaniechania dział ań
sprzecznych z prawem

� przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych

� prowadzenie wewnętrznych rejestrów związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych

� prowadzenie szkoleń wewnętrznych



litwinski@bartalitwinski.pl

Dziękuję za uwagę


