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Data Protection Officer (DPO) i administrator 

bezpieczeństwa informacji. Porównanie 

instytucji

adw. dr Grzegorz Sibiga

26 stycznia 2016 r. 

P r o g r a m 

• Przepisy dyrektywy 95/46/WE dotyczące urzędnika ds. ochrony 

danych osobowych (personal data protection official) i ich 

wykonanie w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych w 

zakresie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

• Nowa regulacja dotycząca Data Protection Officer (DPO) w 

projekcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 

wyznaczenie DPO, jego status oraz zadania.

• Różnice i podobieństwa w regulacji prawnej dotyczącej DPO 

oraz ABI w znowelizowanej w 2014 r. ustawie o ochronie 

danych osobowych. 

• W jakim zakresie obecnie obowiązujące przepisy dotyczące ABI 

przygotowują do funkcji DPO? Dalsze przygotowania do 

wdrożenia zasad dotyczących DPO.



Konferencja „Wykonywanie funkcji ABI –
pierwszy rok doświadczeń” 26.01.2016. 

© Grzegorz Sibiga 2016

Urzędnik ds. ochrony danych osobowych w dyrektywie 95/46/WE

Urzędnik ds. ochrony danych osobowych (personal data protection official) znajduje się 

w przepisach dotyczących notyfikacji operacji przetwarzania danych oraz kontroli 

wstępnej. 

Art. 18 ust.2. Państwa Członkowskie 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, powoła 

urzędnika do spraw ochrony danych osobowych, odpowiedzialnego w szczególności:

— za 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.

Urzędnik ds. ochrony danych osobowych w dyrektywie 95/46/WE

Urzędnik ds. ochrony danych osobowych (personal data protection official) znajduje się 

w przepisach dotyczących notyfikacji operacji przetwarzania danych oraz kontroli 

wstępnej. 

(49) W celu uniknięcia zbędnych formalności Państwa Członkowskie mogą wprowadzić 

zwolnienia z obowiązku zawiadamiania oraz uproszczenia procedury zawiadamiania w 

przypadkach gdy mało prawdopodobne jest, aby przetwarzanie danych mogło 

niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności osób, których dane dotyczą, jeżeli jest to 

zgodne ze środkiem podjętym przez Państwo Członkowskie określającym jego zakres; 

Państwa Członkowskie mogą również wprowadzić zwolnienia i uproszczenia w 

przypadku gdy osoba wyznaczona przez administratora zapewni, że przetwarzanie 

danych wpłynie 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 całkowicie 

niezależny.
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Urzędnik ds. ochrony danych osobowych w dyrektywie 95/46/WE

Urzędnik ds. ochrony danych osobowych (personal data 

protection official) znajduje się w przepisach dotyczących 

notyfikacji operacji przetwarzania danych oraz kontroli wstępnej. 

– zapewnienie w niezależny sposób wewnętrznego stosowania 

przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy dyrektywy 

– prowadzenie rejestru operacji przetwarzania 

danych,wykonywanych przez administratora danych i 

zawierających informacje określone w rejestrze organu 

państwowego,

– wykonywania swoich funkcji w sposób całkowicie niezależny,

– osoba będąca lub niebędąca pracownikiem administratora 

danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji

1. Stan prawny od 1 stycznia 2015 r. 

2. Status i warunki pełnienia funkcji ABI 

3. Zadania ABI
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Reforma ochrony danych osobowych w UE

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym 

przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy 

do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 

wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego 

przepływu tych danych

Data Protection Officer (DPO) w projektach 
aktów w UE

Właściwe przepisy:

1) 35–37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

2) art. 30–32 dyrektywy.

Wersja rozporządzenia zaakceptowana w dniu 17 

grudnia 2015 r. przez Komisję Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) 

Parlamentu Europejskiego.

Ogólne rozporządzenie reguluje: powołanie, pozycję i 

zadania ABI
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DPO – ABI. Powołanie

1) ABI – nieobligatoryjne, uznaniowość każdego 

podmiotu (ADO i procesora) w zakresie powoływania 

własnego ABI

2) DPO – trzy sytuacje

a) obligatoryjność w trzech przypadkach,

b) nieobligatoryjność w pozostałych zakresie

c) dodatkową obligatoryjność może wprowadzić prawo 

UE lub prawo krajowe.

Możliwość powoływanie jednego DPO dla grupy 

przedsiębiorców lub większej niż 1 podmiotów 

publicznych 

DPO – ABI. Wymogi kwalifikacyjne 

ABI: 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych 

osobowych, brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo.

DPO

„DPO jest powoływany na podstawie kwalifikacji zawodowych, 

a w szczególności na podstawie wiedzy eksperckiej z zakresu prawa ochrony 

danych i stosowanych praktyk oraz posiadanych umiejętności w zakresie 

wypełnienia zadań”. 
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DPO – ABI. Podstawa świadczenia i gwarancje trwałości 
stosunku

ABI: 

ustawa nie określa podstawy świadczenia 

ustawa nie zawiera gwarancji trwałości stosunku dla osoby świadczącej

DPO:

„DPO może być pracownikiem administratora danych lub podmiotu, któremu 

powierzono ich przetwarzanie bądź wypełniać swoje zadania na podstawie 

cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług.”

„ DPO nie zostanie zwolniony lub ukarany za wykonywanie swoich zadań.”

DPO - ABI. Warunki wykonywania funkcji

ABI:

a) podległość  bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej 

b) organizacyjną odrębność ABI,

c) obowiązek zapewnienia środków,

d) niezależność w wykonywaniu zadań., 

e) Administrator danych może powierzyć administratorowi bezpieczeństwa informacji

wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań

(…)

DPO: 

a)„DPO będzie podlegał bezpośrednio pod zarząd administratora danych lub podmiotu, 

któremu powierzono przetwarzanie danych”

b) „Administrator danych lub podmiot, któremu powierzono ich przetwarzanie wspierają 

DPO w wykonywaniu zadań wskazanych (…) poprzez zapewnienie mu środków 

niezbędnych do ich realizacji, dostępu do procesów przetwarzania danych, a także 

środków koniecznych do utrzymania jego wiedzy eksperckiej”

c)zakaz otrzymywania jakichkolwiek instrukcji w zakresie wykonywania powyższych zadań

d)„DPO może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator danych lub podmiot, któremu 

powierzono przetwarzanie danych zapewnią aby takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu 

interesów.”

e) Tajemnica DPO
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ABI-DPO. Zadanie 

ABI. Podstawowe zasady: 

a) Ograniczenie przepisów do dwóch zadań ABI: zapewnienie przestrzegania przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz prowadzenie rejestru zbiorów danych 

b) Sprawdzenie na wezwanie GIODO

c) Przepisy wykonawcze określają sposób i tryb wykonywania zadań 

DPO. Podstawowe zasady:

- w regulacji dotyczącej pozycji DPO.

a) Podmioty danych mają prawo kontaktować się z DPO we wszystkich kwestiach 

związanych z przetwarzaniem swoich danych oraz wnioskować o możliwość wykonania 

praw przysługujących im na mocy rozporządzenia”

b) Administrator lub podmiot przetwarzający dopilnowują, by inspektor ochrony danych 

był właściwie i terminowo włączany we wszystkie kwestie dotyczące ochrony danych 

osobowych:

- w regulacji dotyczącej kompetencji:

a) Przykładowy wyliczenie zadań

b) Brak obowiązku prowadzenia rejestru 

c) Współpraca z organem ds. ochrony danych osobowych 

d) Brak dookreślenia sposobu i tryby wykonywania zadań

DPO. Zadania 

- „informuje i doradza administratorowi danych lub podmiotowi, któremu 

powierzono ich przetwarzanie oraz personelowi wykonującemu operacje 

przetwarzania danych w kwestiach dotyczących ich obowiązków wynikających z 

niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów  unijnych lub prawa 

krajowego Państwa Członkowskiego”

- nadzór w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

oraz zasad wdrożonych przez ADO: kwestie przydzielania obowiązków,  

szkoleń personelu przeprowadzania audytów,

- udział w procedurach: oceny skutków w zakresie przetwarzania danych 

osobowych (data protection impact assessment) oraz uprzedniej konsultacji 

(prior authorisation and prior consultation)

- współpracuje z organem ds. ochrony danych osobowych

- „DPO w toku wykonywania swoich zadań zwraca odpowiednią uwagę 

na zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych, mając na 

względzie naturę, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych.” 
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Przygotowanie ABI lub innych osób zajmujących się ochroną 
danych osobowych do wykonywania funkcji DPO  

1. Oczekiwanie na ostateczną wersję ogólnego rozporządzenia. 

Bardziej generalny charakter regulacji DPO w stosunku do 

przepisów dotyczących ABI

2. Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania 

funkcji DPO  

3. Zmiana statusu DPO w porównaniu funkcji ABI

4. Zadania DPO 

- zadania zbliżone lub tożsame z dotychczasowymi zadaniami 

ABI

- nowe zadania DPO

Dziękuję za uwagę.

Grzegorz Sibiga

grzegorz.sibiga@traple.pl


