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Szanowni Państwo,  

Uczestnicy Jubileuszowej Konferencji z okazji X-lecia powstania Stowarzyszenia 

Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 

 

rok  2018 jest rokiem kluczowych zmian w przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w 

związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do polskiego 

porządku prawnego. Rozporządzenie, które będzie stosowane w Polsce od 25 maja 2018 r., 

gruntownie zmienia obecny system ochrony danych osobowych. Nowe przepisy w zakresie ochrony 

danych osobowych zostały przyjęte w formie rozporządzenia - mają zasięg ogólny, wiążą w całości 

i są stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Nowe przepisy obejmą podmioty 

publiczne i prywatne, przetwarzających dane, niezależnie od sektora, branży czy skali działalności. 

Wymuszą one szereg zmian w dotychczasowym podejściu do prowadzenia działalności różnych 

podmiotów. Do zmian tych zaliczyć można m.in. rozszerzenie obowiązku informacyjnego, 

poszerzenie zakresu praw podmiotów danych w dostępie do danych, które ich dotyczą, czy nowe 

zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych.  

RODO za podstawę przyjmuje system wymagający identyfikacji ryzyk i wdrożenia adekwatnych 

środków, przy jednoczesnym braku ich doprecyzowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę. 

Rozporządzenie zawiera jedynie ogólne wytyczne, które nie precyzują mechanizmów ochrony 

danych osobowych w poszczególnych branżach czy sektorach. Stąd wiele wątpliwości oraz pytań, 

na które szukamy odpowiedzi. 

Ale co najważniejsze, istotą tej reformy jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony 

naszej prywatności w obliczu szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, wzmocnienie praw 

obywateli i ustanowienie silnego organu stojącego na straży tych praw.  
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Siła i skuteczność organu ds. ochrony danych osobowych wypływa z różnych źródeł. Jednym z nich 

jest współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w obszarze prawa do prywatności i ochrony 

danych osobowych. Fundacje i stowarzyszenia są obecne w wielu dziedzinach życia, a ich 

działalność na rzecz dobra publicznego z każdym rokiem rozwija się i zyskuje na znaczeniu.  

Takim właśnie podmiotem jest Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 

którego X rocznicę powstania obchodzimy uroczyście w tym roku.  

Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska Administratorów Bezpieczeństwa 

Informacji oraz promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych, 

związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych, jak również propagowanie 

wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz 

rozpowszechnianie standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy ABI. 

Mamy więc wspólny cel.  

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z ważniejszych priorytetów również 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dowodem tego jest cykl szkoleń 

organizowanych przez GIODO na temat nowej roli administratorów bezpieczeństwa informacji w 

różnych sektorach, w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. 

Dotychczas odbyły się szkolenia ABI sektorów: administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, 

medycznego, sądownictwa, bankowego, fundacji i stowarzyszeń, ośrodków i domów pomocy 

społecznej – i planowane są kolejne. 

Sektorowe szkolenia przyczyniają się nie tylko do podniesienia poziomu teoretycznej wiedzy 

przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są także okazją do 

wymiany doświadczeń, szukaniu ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. 

Mamy świadomość, że fachowa wiedza administratorów bezpieczeństwa informacji, a w 

przyszłości inspektorów ochrony danych, jest fundamentem, na którym zbudować można system 

skutecznej ochrony danych osobowych danego podmiotu. Dlatego tak ważna jest współpraca 

GIODO ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i wzajemne wsparcie, 

jakie możemy sobie  okazać, m.in. organizując różne spotkania czy konferencje. 

Działalność ABI jako fachowców wspierających podmioty publiczne i prywatne ma także ogromne 

znaczenie dla umacniania całego systemu ochrony danych osobowych Polsce, w tym – 

efektywnego monitorowania obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa.  

Podkreślenia wymaga, że rolą ABI w organizacjach jest edukowanie wszystkich osób 

przetwarzających dane osobowe, w tym kierownictwa tych organizacji, co niewątpliwie pomaga 

sprostać zarówno dotychczasowym, jak i nowym wyzwaniom związanym z reformą ochrony 
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danych osobowych w Polsce. Z tych względów GIODO uznał wspieranie kształcenia ABI za jeden 

ze swoich podstawowych celów, a współpracę z ABI/inspektorami ochrony danych różnych 

sektorów jako bardzo ważną. 

Proszę pamiętać, że wśród wielu nowych zadań i kompetencji, wzmacniających jeszcze pozycję 

inspektorów ochrony danych, przepisy rozporządzenia wymagają od kandydatów na to stanowisko 

wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Podobny wymóg 

przewiduje także obowiązująca polska ustawa o ochronie danych, mówiąca o odpowiedniej wiedzy, 

którą powinni wykazywać się administratorzy bezpieczeństwa informacji. Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych chce odgrywać bardzo ważną rolę w zapewnianiu tej odpowiedniej 

fachowej wiedzy nie tylko poprzez organizowanie czy uczestniczenie w różnych wydarzeniach, 

prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w wielu uczelniach w Polsce, ale także i przede 

wszystkim poprzez współpracę podmiotami, które prowadzą już ugruntowaną działalność na tym 

polu.   

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych docenia ważną i potrzebną działalność 

Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz liczy na jej owocną kontynuację 

w przyszłości. Zwłaszcza teraz, wobec wyzwań związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony 

danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej.   

 

 

Drodzy Państwo, 

w tym miejscu pragnę przekazać Panu Maciejowi Byczkowskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia 

Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz całemu środowisku związanemu z jego 

działalnością, gorące podziękowania za dotychczasową współpracę. 

Proszę przyjąć życzenia dalszych sukcesów na drodze realizacji zadań i wytyczonych celów. 

  

GENERALNY INSPEKTOR  

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

/-/ dr Edyta Bielak – Jomaa 

  


