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AgendaAgenda

�� DziaDziałłania SABI w sprawie zmiany ania SABI w sprawie zmiany 
statusu ABIstatusu ABI

�� Praktyka wykonywania zadaPraktyka wykonywania zada ńń ABI:ABI:
�� Miejsce w strukturze organizacyjnejMiejsce w strukturze organizacyjnej
�� Zakres kompetencji i uprawnieZakres kompetencji i uprawnie ńń

�� Zakres zadaZakres zada ńń i obowii obowi ąązkzkóów ABIw ABI

�� Konieczne zmiany dotyczKonieczne zmiany dotycz ąące ce 
zabezpieczenia danych osobowych zabezpieczenia danych osobowych 
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Cel dziaCel dzia łłaańń SABI zwiSABI zwi ąązany zany 
ze zmianze zmian ąą statusu ABIstatusu ABI
�� Podniesienie statusu zawodowego ABIPodniesienie statusu zawodowego ABI
�� Stworzenie Kodeksu Etyki zawodowej ABIStworzenie Kodeksu Etyki zawodowej ABI
�� UmoUmożżliwienie rozwoju zawodowego i liwienie rozwoju zawodowego i 

podnoszenia kwalifikacji ABIpodnoszenia kwalifikacji ABI
�� ZwiZwięększenie roli kontrolnej ABI w polskich kszenie roli kontrolnej ABI w polskich 

organizacjach organizacjach –– ranga i waranga i wa żżnonośćść stanowiskastanowiska
�� Zapewnienie skutecznej realizacji ochrony Zapewnienie skutecznej realizacji ochrony 

danych w wewndanych w wewn ąątrz organizacji trz organizacji 
�� Poprawa skutecznoPoprawa skuteczno śści ochrony danych ci ochrony danych 

osobowych w Polsceosobowych w Polsce
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Wykonane dziaWykonane dzia łłania SABIania SABI

�� Stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej Stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej 
ABIABI

�� Opracowanie projektu nowelizacji Opracowanie projektu nowelizacji 
ustawy o ochronie danych osobowych ustawy o ochronie danych osobowych 
w zakresie zmian statusu ABIw zakresie zmian statusu ABI

�� Przedstawienie projektu na forum Przedstawienie projektu na forum 
sejmowym i rzsejmowym i rz ąądowymdowym

�� Przedstawienie propozycji zmian Przedstawienie propozycji zmian 
Statusu ABI w Dyrektywie KEStatusu ABI w Dyrektywie KE
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Praktyka wykonywania Praktyka wykonywania 
zadazadańń ABI w PolsceABI w Polsce
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Praktyka ABI Praktyka ABI –– ponad 12 lat ponad 12 lat 
dodośświadczewiadcze ńń

�� Faktyczny zakres zadaFaktyczny zakres zada ńń::
�� NadzNadzóór zgodnie z ustawr zgodnie z ustaw ąą

�� Wykonywanie prac zwiWykonywanie prac zwi ąązanych z realizacjzanych z realizacj ąą
obowiobowi ąązkzkóów ADOw ADO

�� ZarzZarząądzanie systemem ITdzanie systemem IT
�� InneInne
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Praktyka wykonywania zadaPraktyka wykonywania zada ńń ABIABI

�� Kogo wyznacza siKogo wyznacza si ęę na ABI:na ABI:
�� Dedykowana osoba Dedykowana osoba –– niezaleniezale żżne ne 

stanowiskostanowisko
�� Stanowisko Stanowisko łąłączone:czone:

�� Dyrektor IT, Administrator systemu ITDyrektor IT, Administrator systemu IT
�� Dyrektor KadrDyrektor Kadr
�� Audytor wewnAudytor wewn ęętrzny trzny –– role kontrolne role kontrolne 
�� Radca prawnyRadca prawny

�� Stanowiska przypadkoweStanowiska przypadkowe
�� Brak wyznaczenia ABIBrak wyznaczenia ABI
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RRóóżżnice w wykonywaniu zadanice w wykonywaniu zada ńń ABIABI

�� Specyfika branSpecyfika bran żży lub rodzaju podmiotuy lub rodzaju podmiotu
�� RRóóżżne wymagania prawne zwine wymagania prawne zwi ąązane z zane z 

przetwarzaniem danych przetwarzaniem danych 
�� RRóóżżne cele biznesowe w pozyskiwaniu ne cele biznesowe w pozyskiwaniu 

danychdanych

�� PodziaPodzia łł zadazadańń przy przetwarzaniu przy przetwarzaniu 
danych:danych:
�� Role zarzRole zarz ąądcze, wykonawcze i kontrolnedcze, wykonawcze i kontrolne

�� Umiejscowienie ABI w strukturze:Umiejscowienie ABI w strukturze:
�� ŁąŁączenie stanowiskczenie stanowisk
�� Samodzielne stanowiskoSamodzielne stanowisko
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RRóóżżnice w wykonywaniu zadanice w wykonywaniu zada ńń ABIABI

�� ZZłłoożżonoono śćść problemu przetwarzania:problemu przetwarzania:
�� RRóóżżne zbiory danychne zbiory danych
�� KanaKana łły zbierania danychy zbierania danych
�� Akcje marketingoweAkcje marketingowe
�� Powierzanie danych procesoromPowierzanie danych procesorom
�� UdostUdost ęępnianie danychpnianie danych

�� Miejsca agregowania danych:Miejsca agregowania danych:
�� System ITSystem IT
�� Archiwa papieroweArchiwa papierowe
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ABI a inne role kontrolneABI a inne role kontrolne
�� ABI nadzorca, kontroler czy audytor?ABI nadzorca, kontroler czy audytor?
�� ABI a audytor wewnABI a audytor wewn ęętrzny (SZJ, SZBI, trzny (SZJ, SZBI, 

audyt/kontrola wewnaudyt/kontrola wewn ęętrzna)trzna)
�� ABI a PeABI a Pe łłnomocnik ds. ochrony informacji nomocnik ds. ochrony informacji 

niejawnychniejawnych
�� ABI a PeABI a Pe łłnomocnik ds. bezpieczenomocnik ds. bezpiecze ńństwa stwa 

informacji informacji 
�� ABI a Inspektor BezpieczeABI a Inspektor Bezpiecze ńństwa stwa 

TeleinformatycznegoTeleinformatycznego
�� ABI a IT Security ABI a IT Security OfficerOfficer (ABSI)(ABSI)
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Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia miejsca lenia miejsca 
ABI w strukturze organizacjiABI w strukturze organizacji
�� Zapewnienie niezaleZapewnienie niezale żżnonośścici
�� Zapewnienie wykonywania zadaZapewnienie wykonywania zada ńń

nadzoru/audytu przetwarzania danychnadzoru/audytu przetwarzania danych
�� Miejsce w strukturze Miejsce w strukturze -- funkcjonalny pion funkcjonalny pion 

kontrolnykontrolny
�� Samodzielne stanowiskoSamodzielne stanowisko

�� Lub pion ABI w duLub pion ABI w du żżych strukturachych strukturach
�� PePełłnomocnik Zarznomocnik Zarz ąądu ds. ochrony danychdu ds. ochrony danych
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Potrzeba podziaPotrzeba podzia łłu zadau zadańń w w 
zarzzarząądzaniu bezpieczedzaniu bezpiecze ńństwem stwem 
(przyk(przyk łład z Metodyki PBDO ad z Metodyki PBDO –– ENSI)ENSI)

DIT

Funkcje zarządcze Funkcje kontrolne

ZBIÓR/ZASÓB
Danych Osobowych

SYSTEM 
INFORMATYCZNY
przetwarzaj ący dane 

osobowe

ZZDO ABI

ABSI

ADO



© 2011 ENSIMaciej Byczkowski

Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia zakresu lenia zakresu 
odpowiedzialnoodpowiedzialno śści ABIci ABI

�� ABI nadzorca, audytor czy wykonawca?ABI nadzorca, audytor czy wykonawca?
�� PodziaPodzia łł roli na ABI i ABSI roli na ABI i ABSI ––

w zalew zale żżnonośści od kompetencjici od kompetencji
�� Hierarchia ABI Hierarchia ABI –– Centrala a oddziaCentrala a oddzia łłyy
�� Outsourcing ABIOutsourcing ABI
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Potrzeba kompetencji ABIPotrzeba kompetencji ABI
�� Propozycja zakresu kompetencji:Propozycja zakresu kompetencji:

�� Wiedza dotyczWiedza dotycz ąąca aspektca aspekt óów prawnych w prawnych 
zwizwiąązanych z ochronzanych z ochron ąą informacjiinformacji

�� UmiejUmiej ęętnotno śści z zakresu prowadzenia ci z zakresu prowadzenia 
audytu wewnaudytu wewn ęętrznego trznego 

�� Wiedza z zakresu zarzWiedza z zakresu zarz ąądzania (procesami) dzania (procesami) 
–– w tym zarzw tym zarz ąądzania ryzykiemdzania ryzykiem

�� Wiedza dotyczWiedza dotycz ąąca funkcjonowania ca funkcjonowania 
systemu informatycznegosystemu informatycznego

�� UmiejUmiej ęętnotno śści zwici zwi ąązane z opracowywaniem zane z opracowywaniem 
dokumentacjidokumentacji

�� UmiejUmiej ęętnotno śści zwici zwi ąązane z prowadzeniem zane z prowadzeniem 
szkoleszkole ńń
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Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia zakresu lenia zakresu 
uprawnieuprawnie ńń ABIABI

�� MoMożżliwoliwo śćść wykonywania nadzoru i audytu wykonywania nadzoru i audytu 
w komw kom óórkach organizacyjnych rkach organizacyjnych 
przetwarzajprzetwarzaj ąących danecych dane

�� Prawo Prawo żążądania wgldania wgl ąądu w dokumentacjdu w dokumentacj ęę
dotyczdotycz ąąccąą przetwarzania danychprzetwarzania danych

�� Prawo wglPrawo wgl ąądu do systemu informatycznego du do systemu informatycznego 
przetwarzajprzetwarzaj ąącego danecego dane

�� Prawo wykonywania kontroli u procesorPrawo wykonywania kontroli u procesor óów w ––
zgodnie z umowami powierzeniazgodnie z umowami powierzenia
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Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia zadalenia zada ńń ABIABI
�� NadzNadzóór nad przestrzeganiem zasad ochrony r nad przestrzeganiem zasad ochrony 

danych osobowychdanych osobowych
�� Przeprowadzanie audytu zgodnoPrzeprowadzanie audytu zgodno śści ci 

przetwarzania danych osobowych z przetwarzania danych osobowych z u.o.d.ou.o.d.o ..
�� Prowadzenie dokumentacji opisujProwadzenie dokumentacji opisuj ąącej cej 

sposspos óób przetwarzania danych osobowych b przetwarzania danych osobowych 
oraz oraz śśrodki techniczne i organizacyjne rodki techniczne i organizacyjne 
zabezpieczenia danych osobowychzabezpieczenia danych osobowych

�� Prowadzenie lub nadzProwadzenie lub nadz óór nad prowadzeniem r nad prowadzeniem 
ewidencji osewidencji os óób upowab upowa żżnionych do nionych do 
przetwarzania danych osobowychprzetwarzania danych osobowych
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Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia zadalenia zada ńń ABIABI
�� Prowadzenie wykazu wszystkich zbiorProwadzenie wykazu wszystkich zbior óów w 

danych osobowych danych osobowych 
�� Prowadzenie wykazu obszaru przetwarzania Prowadzenie wykazu obszaru przetwarzania 

danych osobowychdanych osobowych
�� Przygotowywanie wnioskPrzygotowywanie wniosk óów zgw zg łłoszeniowych oszeniowych 

zbiorzbior óów danych osobowych do w danych osobowych do 
rejestracji/aktualizacji GIODO rejestracji/aktualizacji GIODO 

�� NadzNadzóór nad udostr nad udost ęępnianiem i powierzaniem pnianiem i powierzaniem 
danych osobowych innym podmiotomdanych osobowych innym podmiotom
�� Wykaz odbiorcWykaz odbiorc óów i procesorw i procesor óóww
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Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia zadalenia zada ńń ABIABI
�� NadzNadzóór i audyt zabezpieczer i audyt zabezpiecze ńń systemu systemu 

informatycznego, w ktinformatycznego, w kt óórym przetwarzane srym przetwarzane s ąą
dane osobowe (lub wspdane osobowe (lub wsp óółłpraca z ABSI)praca z ABSI)

�� NadzNadzóór nad wykonywaniem obowir nad wykonywaniem obowi ąązkzkóów w 
informacyjnych informacyjnych –– klauzule informacyjne klauzule informacyjne 
i oi ośświadczenia dotyczwiadczenia dotycz ąące zgodyce zgody

�� NadzNadzóór wykonywania zadar wykonywania zada ńń przez inne przez inne 
wyznaczone do zadawyznaczone do zada ńń nadzorczych osoby nadzorczych osoby 
npnp . Lokalnych czy terenowych ABI. Lokalnych czy terenowych ABI

�� Podejmowanie dziaPodejmowanie dzia łłaańń w sytuacji naruszenia w sytuacji naruszenia 
ochrony danychochrony danych
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Potrzeba okrePotrzeba okre śślenia zadalenia zada ńń ABIABI

�� Przygotowywanie materiaPrzygotowywanie materia łłóów informacyjnych w informacyjnych 
dla pracownikdla pracownik óów upowaw upowa żżnionych do nionych do 
przetwarzania danych osobowychprzetwarzania danych osobowych

�� Organizowanie/prowadzenie szkoleOrganizowanie/prowadzenie szkole ńń dla dla 
pracownikpracownik óów z zakresu ochrony danych w w z zakresu ochrony danych w 
organizacjiorganizacji

�� Kontakt z GIODOKontakt z GIODO
�� Przygotowywanie odpowiedziPrzygotowywanie odpowiedzi
�� UdziaUdzia łł w czasie kontroliw czasie kontroli

�� Rozpatrywanie skarg i zapytaRozpatrywanie skarg i zapyta ńń od osod os óób w b w 
zakresie ochrony danychzakresie ochrony danych
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Wykonywanie zadaWykonywanie zada ńń ABIABI

�� ŁąŁączenie problematyki ochrony danych czenie problematyki ochrony danych 
osobowych z ochronosobowych z ochron ąą innych rodzajinnych rodzaj óów w 
informacji: informacji: 
�� Informacje niejawneInformacje niejawne
�� Tajemnice przedsiTajemnice przedsi ęębiorstwa biorstwa 
�� Informacje publiczne Informacje publiczne 
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Konieczne zmiany Konieczne zmiany 
dotyczdotycz ąące zabezpieczenia ce zabezpieczenia 

danych osobowychdanych osobowych
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Zmiany rozdziaZmiany rozdzia łłu 5 ustawy u 5 ustawy 
odo odo -- zabezpieczeniazabezpieczenia
�� OkreOkreśślanie zabezpieczelanie zabezpiecze ńń w odniesieniu do w odniesieniu do 

ryzyka przetwarzania danychryzyka przetwarzania danych
�� Dokumentacja Dokumentacja –– rejestr operacji na danychrejestr operacji na danych
�� ABI ABI –– ustalenie stratusuustalenie stratusu
�� Kwestie upowaKwestie upowa żżnienia do przetwarzania nienia do przetwarzania 

danych danych -- zakres i forma nadania zakres i forma nadania 
�� OkreOkreśślenie kontroli lenie kontroli –– art. 38art. 38
�� Delegacja do rozporzDelegacja do rozporz ąądzeniadzenia



© 2011 ENSIMaciej Byczkowski

Zmiany dotyczZmiany dotycz ąące powierzania ce powierzania 
przetwarzania danychprzetwarzania danych
�� Ustalenie kwestii zabezpieczenia Ustalenie kwestii zabezpieczenia 

w zalew zale żżnonośści od obszaru przetwarzaniaci od obszaru przetwarzania
�� Kontrola procesora przez ADOKontrola procesora przez ADO

�� Tryb kontroli i uprawnienia ADOTryb kontroli i uprawnienia ADO

�� Kwestia Kwestia podprocesorpodprocesor óóww
�� Zgoda ADOZgoda ADO
�� Powiadomienie ADOPowiadomienie ADO

�� Kwestia obowiKwestia obowi ąązku wyznaczenia ABI przez zku wyznaczenia ABI przez 
procesora procesora 

�� Wprowadzenie definicji procesoraWprowadzenie definicji procesora
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Zmiana rozporzZmiana rozporz ąądzeniadzenia
�� ZmieniZmieni ćć: : 

�� Zakres dokumentacjiZakres dokumentacji
�� Wymogi zabezpieczenie obszaru przetwarzaniaWymogi zabezpieczenie obszaru przetwarzania
�� Wymogi zabezpieczenia systemu ITWymogi zabezpieczenia systemu IT
�� Kwestia odnotowywania informacji w systemie Kwestia odnotowywania informacji w systemie 

informatycznyminformatycznym

�� DodaDodaćć::
�� Kwestie wykonywania roli ABIKwestie wykonywania roli ABI
�� Kwestie kontroli (art. 38)Kwestie kontroli (art. 38)
�� Kwestia nadawania upowaKwestia nadawania upowa żżnienieńń
�� Kwestia szkoleKwestia szkole ńń

�� Kwestia szacowania ryzykaKwestia szacowania ryzyka
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Pytania?Pytania?

www.sabi.org.plwww.sabi.org.pl
www.ensi.netwww.ensi.net


