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 motyw nr 171 preambuły do RODO:

• zdanie drugie:

‐ „Przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia

już się toczy, powinno w terminie dwóch lat od wejścia niniejszego rozporządzenia
w życie zostać dostosowane do jego przepisów.

• wnioski:

‐ zasadą jest stosowanie się przepisów RODO do danych zebranych przed 25 maja
2018 r. i nadal przetwarzanych po tej dacie (chyba, że przepis stanowi inaczej)

‐ w/w zasada dotyczy również obowiązku stworzenia dokumentacji wymaganej
RODO

RODO – podstawowa reguła intertemporalna 
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 zasada rozliczalności (art.5 ust.2)

• administrator danych powinien być w stanie wykazać, że stosowane przez niego
metody są zgodne z RODO oraz skuteczne

• zastosowanie się do zasady rozliczalności wymaga wdrożenia odpowiednich
procedur i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, nawet jeśli obowiązek ich
posiadania nie wynika bezpośrednio z przepisów RODO, ale dzięki którym
łatwiej będzie wykazać fakt spełniania przewidzianych Rozporządzeniem
wymogów

 ochrona danych a koncepcja podejścia opartego na ryzyku (Risk Based
Approach, RBA) (m.in. art.32)

• koncepcja ta zakłada, że im ryzyko związane z przetwarzaniem danych
osobowych jest większe, tym większy powinien być zakres obowiązków
ciążących na administratorze danych

• na gruncie RODO nie ma, inaczej niż w uodo, zamkniętego katalogu środków
technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych

Nowa filozofia podejścia do ochrony danych osobowych 
i jej  wpływ na konieczność tworzenia dokumentacji
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 dokumenty obligatoryjne:

• polityka ochrony danych (art.24)

• rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30)

• dokumentacja naruszeń ochrony danych naruszeń ochrony danych
(art. 33‐34)

• dokumentacja oceny skutków przetwarzania danych (art.35)

Dokumentacja ochrony danych w RODO 
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 Dokumentacja dotycząca zasad przetwarzania danych

• Klauzule informacyjne (podstawowe wersje: podmiot danych ‐ klient
(konsument/przedsiębiorca) oraz podmiot danych ‐ pracownik) –
art.13 i 14

• Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – art.7

• Polityka retencji danych (tabela retencyjna) – art.5 ust.1 pkt e)

• Test równowagi (uzasadniony interes administratora danych) – art.6
ust.1 pkt f)

Dokumentacja ochrony danych w RODO – podział (1)
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 Dokumentacja dotycząca współadministratora

• Wzór uzgodnień między współadministratorami – art.26 ust.1

Dokumentacja ochrony danych w RODO – podział (2)
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 Dokumentacja dotycząca powierzenia przetwarzania danych

• Procedura weryfikacji i wyboru processora – art.28 ust.1

• Wzory umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dwie
wersje: podstawowa i rozszerzona) – art.28 ust.3

Dokumentacja ochrony danych w RODO – podział (3)
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 Dokumentacja dotycząca inspektora ochrony danych osobowych 
(IOD)

• regulamin funkcjonowania inspektora ochrony danych osobowych –
art.37 i n.

 Dokumentacja związana z rejestrem czynności przetwarzania 
danych

• Wzór rejestru czynności przetwarzania danych (administrator) – art.30

• Wzór rejestru czynności przetwarzania danych (processor) – art.30

Dokumentacja ochrony danych w RODO – podział (4)
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 Dokumentacja dotycząca praw podmiotów danych

• Procedura załatwiania żądań podmiotu danych – art.12 i n.

 Dokumentacja związana z naruszeniami ochrony danych
osobowych

• Wzór procedury działania w przypadku naruszenia danych osobowych
– art.33 i n.

• Wzór ewidencji naruszeń ochrony danych osobowych – art.33 ust.5

• Wzór zawiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu danych
osobowych – art.33

• Wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych
osobowych – art.34

Dokumentacja ochrony danych w RODO - podział (5)
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 Polityka ochrony danych, zasada rozliczalności, DPiA

• Polityka ochrony danych – art.24 ust.2

• Wzór protokołu na potrzeby dokumentowania przestrzegania
wymogów RODO (zasada rozliczalności – art.5 ust.2)

• Dokumentacja oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla
ochrony danych osobowych – art.35 ust.1

Dokumentacja ochrony danych w RODO - podział (6)



RODO a obowiązki opracowania 

dokumentacji

adw. Xawery Konarski

11

 RODO:

• sankcje administracyjne (art.77,78, 83)

• sankcje cywilnoprawne (art.79, 82)

 Prawo krajowe

• sankcje karne (art.90 Projektu uodo)

Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie 
danych osobowych a konieczność opracowania 

dokumentacji

• Rzeczpospolita 2016 – Lider w dziedzinie Prawo własności intelektualnej, wicelider w dziedzinie TMT

• Chambers Europe 2016 – Lider w dziedzinie TMT, wicelider w dziedzinie Prawo własności intelektualnej 
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