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MONITOROWANIE PRZESTRZEGANIA
OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
Obowiązek monitorowania rozporządzenia ogólnego mają:
organy nadzorcze, których zasadniczym zadaniem jest monitorowanie i
egzekwowanie RODO (art. 57 ust. 1 pkt a RODO)
administratorzy danych i podmioty przetwarzające wspomagani przez
wyznaczonych inspektorów ochrony danych (motyw 97 RODO )
Obowiązek współpracy:
każdy organ nadzorczy, gdy ma to zastosowanie, wypełnia bezpłatnie
zadania na rzecz inspektora ochrony danych (art. 57 ust. 3 RODO)

zadaniem inspektorów ochrony danych jest współpraca z organem
nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu
nadzorczego we wszelkich sprawach
www.giodo.gov.pl

MONITOROWANIE PRZESTRZEGANIA
USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zadaniem zarejestrowanych administratorów
bezpieczeństwa informacji jest zapewnianie
przestrzeganie przepisów, m.in.
poprzez dokonywanie sprawdzeń i sporządzanie
sprawozdań (w tym na zlecenie GIODO)
 oraz nadzorowanie wdrożenia wymaganej
przepisami dokumentacji.

www.giodo.gov.pl

REJESTR ABI PROWADZONY
PRZEZ GIODO

Ogólnopolski rejestr prowadzony jest przez GIODO od
2 lat.
W tej chwili jest w nim 21 700 zarejestrowanych ABI.

www.giodo.gov.pl

REJESTR ABI PROWADZONY
PRZEZ GIODO
Wiele zgłoszeń powołania ABI, które wpłynęły do
GIODO w obu latach funkcjonowania rejestru nie
skutkowało wpisaniem ABI do rejestru

W licznych przypadkach ADO nie uzupełnili braków
formalnych zgłoszenia lub nie spełnili innych
ustawowych wymogów np. w zakresie terminu 30
czerwca 2015.

www.giodo.gov.pl

REJESTR ABI PROWADZONY
PRZEZ GIODO
W 2016 r.:

zostało wpisanych 5899 administratorów
bezpieczeństwa informacji
zarejestrowano 1593 odwołań administratora
bezpieczeństwa informacji
wydano 574 zaświadczeń o zarejestrowaniu
administratora bezpieczeństwa informacji.

www.giodo.gov.pl

ZAREJESTROWANI ABI - INSPEKTORAMI
OCHRONY DANYCH Z MOCY PRAWA

Zgodnie z propozycją GIODO ABI zarejestrowani
przed 25 maja 2018 r. w ogólnokrajowym, jawnym
rejestrze ABI staliby się z mocy prawa inspektorami
ochrony danych osobowych.
W konsekwencji ABI którzy spełnili wszystkie
obecnie wymagane kryteria, będą mogli dalej pełnić
swoją funkcję bez konieczności powoływania ich na
stanowisko inspektora ochrony danych.
www.giodo.gov.pl

SPRAWDZENIA NA ZLECENIE GIODO
art. 19b ustawy o ochronie danych osobowych
1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora
bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru, o którym mowa w art.
46c, o dokonanie sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a,
u administratora danych, który go powołał, wskazując zakres i termin
sprawdzenia.
2. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1
lit. a, administrator bezpieczeństwa informacji, za pośrednictwem
administratora danych, przedstawia Generalnemu Inspektorowi
sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a.

3. Dokonanie przez administratora bezpieczeństwa informacji
sprawdzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza
prawa Generalnego Inspektora do przeprowadzenia kontroli, o której
mowa w art. 12 pkt 1.
www.giodo.gov.pl
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PRZYKŁADOWE WYSTĄPIENIE O
SPRAWDZENIE GIODO – ABI- informator

www.giodo.gov.pl

USTALENIA POWINNY BYĆ POPARTE
DOWODAMI
Dowody potwierdzające stan faktyczny należy załączyć np. w
formie:
 kopii umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

 polityki bezpieczeństwa lub kopii instrukcji zarządzania
systemem informatycznym
 kopii przykładowych upoważnień do przetwarzania danych kopii
 wydruków zrzutów ekranu z systemów informatycznych

www.giodo.gov.pl

DOTYCHCZAS PRZEPROWADZONE
SPRAWDZENIA – 2015 r.
 sposób przetwarzania danych osobowych przy użyciu
monitoringu wizyjnego stosowanego w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich.
 kwestie zabezpieczenia danych osobowych klientów w 10
wytypowanych bankach.

www.giodo.gov.pl

DOTYCHCZAS PRZEPROWADZONE
SPRAWDZENIA – 2016 r.
 przetwarzanie przez banki danych osobowych w celach
marketingowych oraz rozpatrywanie sprzeciwów,
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 uodo (20 wystąpień)
 przetwarzanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe danych
o stanie zdrowia w związku z oferowaniem ubezpieczeń
zdrowotnych (10 wystąpień)
 realizacja przez gminy obowiązków informacyjnych,
o których mowa w art. 24 i art. 33 uodo (15 wystąpień)

www.giodo.gov.pl

WNIOSKI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI
PRZEDSTAWIONYCH SPRAWOZDAŃ

 brak wszystkich niezbędnych informacji (odniesienia się do
pytań zawartych w wystąpieniu) i dowodów potwierdzających
dokonane ustalenia
 brak spójności pomiędzy ustaleniami a załącznikami (ABI
oświadcza, iż nie stwierdził nieprawidłowości, a z analizy
dokumentacji wynika, iż takie nieprawidłowości są)
 brak wskazania, które z załączonych dokumentów dotyczą
poszczególnych ustaleń

www.giodo.gov.pl

WNIOSKI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI
PRZEDSTAWIONYCH SPRAWOZDAŃ

 brak wskazania planowanych lub podjętych działań
przywracających stan zgodny z prawem (art. 36c pkt 7 uodo)
 przesłanie sprawozdania bez wymaganego pośrednictwa
administratora danych (brak podpisu administratora danych
na sprawozdaniu lub w piśmie przewodnim) (art. 19b ust. 2
uodo)
 brak podpisu ABI lub brak jego parafy na każdej stronie
sprawozdania (art. 36c pkt 9 uodo)

www.giodo.gov.pl

WNIOSKI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI
PRZEDSTAWIONYCH SPRAWOZDAŃ

Jakość sprawdzenia i opracowanego na jego
podstawie sprawozdania zależy w znaczącym
stopniu od kompetencji ABI.
Im większym doświadczeniem dysponuje ABI i
im większą ma wiedzę, tym sprawniej przebiega
proces oceny sprawozdania przez GIODO.

www.giodo.gov.pl

KONTROLA POWOŁANIA
I WYKONYWANIA FUNKCJI ABI
 czy ABI został wyznaczony, a jeżeli nie, to czy jego zadania
wykonuje administrator danych?

 czy ADO właściwie ocenił kwalifikacje ABI, w jaki sposób
to zrobił, czy oparł się w tym zakresie na jakichkolwiek
dokumentach?
 czy zarejestrowany ABI nie został odwołany, a jeśli tak,
dlaczego informacja nie została zgłoszona do rejestru?

www.giodo.gov.pl

KONTROLA POWOŁANIA
I WYKONYWANIA FUNKCJI ABI
Czy i w jaki sposób ABI wykonuje swoje zadania określone w ustawie,
w tym np.:
 czy dokonuje sprawdzeń i czy przedstawia ADO sprawozdania?
 czy sprawozdania zawierają elementy określone w art. 36c uodo?

 czy prowadzi rejestr zbiorów zgodnie z przepisami prawa?
czy w razie incydentu ABI przeprowadził sprawdzenie doraźne i czy w
ramach tego sprawdzenia dokonał przeglądu procedur i zabezpieczeń
oraz ich skuteczności?
www.giodo.gov.pl
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