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Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)- tzw. RODO

- Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 25 maja 2018r. 



RODO nie jest stosowane w każdym przypadku!

RODO nie stosujemy, m. in. gdy:

•Dane przetwarzamy na potrzeby prywatne, domowe,

•Dane osobowe dotyczą osób zmarłych,

•Dane są przetwarzane przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w 
tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

•RODO nie stosujemy do wszystkich sytuacji. Pracodawca musi natomiast stosować RODO przy 
przetwarzaniu danych osobowych swoich pracowników, współpracowników (osób zatrudnionych na 
umowę zlecenie, dzieło czy działających na podstawie umowy o współpracy), kontrahentów, 
klientów/pacjentów i innych. Jako pracownicy działający na rzecz pracodawców musimy również 
stosować określone zasady związane z ochroną danych osobowych.



Nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

10 maja 2018r. (tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych poz. 1781)
została uchwalona nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która uchyliła w całości dotychczasową ustawę z 
1997 roku.

Nowa ustawa nie zawiera reguł dotyczących przetwarzania danych osobowych – znajdziemy je w RODO. Nowa 
ustawa natomiast reguluje m. in. Organizację nowego organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – nie ma już GIODO!!

Nowa ustawa uchyliła wiele bardzo restrykcyjnych polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 
które jednak z uwagi na brak kontroli nie były weryfikowane i często ignorowane przez przedsiębiorców. Nowe 
przepisy uchyliły np. obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych, czy wprowadzenia polityki 
bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.



- ZASADA LEGALNOŚCI – przetwarzanie może być tylko dokonywane na podstawie obowiązujących przepisów, 
rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą;

- ZASADA CELOWOŚCI – przetwarzamy dane, gdy tylko ma to swój cel – np. dane kontrahentów, aby wydać im 
towar, dane pracowników, aby realizować postanowienia umowy o pracę; dodatkowo pobierany dane nam niezbędne 
– np. nie będzie nam potrzebne nazwisko panieńskie matki kontrahenta albo zestaw przebytych chorób pracownika 
biurowego

- ZASADA ADEKWATNOŚCI – zbieramy tylko takie dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone  do tego, 
co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 

- ZASADA POPRAWNOŚCI MERYTORYCZNEJ – zawsze staramy się mieć aktualne dane osobowe i cały czas 
monitorujemy ich aktualność;

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO, KTÓRE NALEŻY 
STOSOWAĆ OD 25 MAJA 2018R, RÓWNIEŻ W RAMACH WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW 
PRACOWNICZYCH:



ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO, KTÓRE 
NALEŻY STOSOWAĆ OD 25 MAJA 2018R, RÓWNIEŻ W RAMACH WYKONYWANIA 
OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH:

- ZASADA OGRANICZONEGO CZASU – dane osobowe przetwarzamy tylko przez ten czas na jaki są nam potrzebne 
lub na taki okres jak wynika to z przepisów prawa

- ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI – do danych mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy i upoważnione 
osoby z zewnątrz, nikt kto nie jest upoważniony nie ma prawa dostępu do danych, które gromadzi pracodawca, robimy 
wszystko, aby danych nie utracić, czy bezpodstawnie nie modyfikować;

- ZASADA ROZLICZALNOŚCI – trzeba tak pracować, aby było wiadomo kto dokonał jakich czynności w systemach -
każdy korzysta tylko ze swojego stanowiska, wskazanego komputera, swojego loginu, hasła, komputera, telefonu 
służbowego, aby można było zidentyfikować kto dopuścił się naruszenia i dlaczego oraz musimy umieć wykazać, że 
przestrzegamy wszystkich zasad



Dodatkowe informacje

Powyższe zasady powinny być stosowane w ramach przetwarzania danych osobowych u 
pracodawcy. Pracując z danymi każdy pracownik powinien zawsze zastanowić się czy jego 
działanie odzwierciedla powyższe zasady. RODO nie zawiera konkretnych wytycznych jak 
mają być chronione dane osobowe, np. nie mówi jakie konkretne zabezpieczenia mają być 
stosowane w ramach prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Każdy pracodawca 
powinien ocenić ryzyko, wprowadzić odpowiednie procedury biorąc pod uwagę analizę ryzyka 
oraz zasady przetwarzania danych osobowych i wdrożyć je w zakładzie pracy. 



Definicja nr 1

dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej;

CHRONIMY RÓWNIEŻ DANE KONTRAHENTÓW – OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE PROWADZĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!!!!



Wyjaśnienie nr 1

„Jan Kowalski” – niczego nam nie mówi, nie jesteśmy za pomocą tych danych zidentyfikować 
osoby – ten zestaw danych nie stanowi dane osobowe

„Jan Kowalski zamieszkały przy ul. Kwiatowej 27/102 w Markach” – za pomocą tych danych 
jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby

UWAGA!

Wizerunek osoby, np. klienta, pacjenta stanowi danę osobową. 



Definicje nr 2

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie;

Administrator – ten kto przetwarza dane osobowe, w Państwa przypadku jeśli chodzi o dane 
pracowników – pracodawca, jeśli idziemy do szpitala się leczyć – to administratorem danych 
osobowych dotyczących naszego zdrowia jest Szpital



Wyjaśnienie nr 2

Każda operacja na danych stanowi przetwarzanie – nawet niszczenie dokumentów, które zawierają 
dane osobowe.

Pracownicy muszą mieć stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – upoważnienia 
udziela pracodawca.

W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, pracownik przekazując dane osobowe innemu 
pracownikowi czy osobie trzeciej, np. do ZUS, do US, do kontrahenta, musi zastanowić się czy osoba, 
której dane są przekazywane ma stosowne upoważnienie do przetwarzania akurat tych danych – chodzi 
o innych pracowników oraz czy zgodnie z prawem mogę przekazać dane podmiotom trzecim. 



Dane osobowe

Dane osobowe RODO dzieli na 2 kategorie:

- Dane zwykłe –imię, nazwisko, adres zamieszkania itp. 

- Dane szczególnej kategorii (wcześniej nazywało się je danymi wrażliwymi) – te dane należy 
szczególnie chronić

Dane szczególnej kategorii  - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Dane dotyczące zdrowia - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym 
osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o 
stanie jej zdrowia;



Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, 
w jakim  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem- nie 
ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.



Wyjaśnienie
RODO wskazuje kilka podstaw, dzięki którym pracodawca może zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe. Każda 
z tych podstaw ma taką samą moc i wszystkie są sobie równe. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna 
być pobierana, gdy nie ma innych podstaw prawnych, ponieważ w przypadku zgody osoba, która jej udziela zgodnie z 
przepisami może być zawsze cofnięta.

W przypadku realizacji umów z kontrahentami, np. umowy sprzedaży czy świadczenia usług, jako pracownicy nie 
musimy pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby móc zrealizować umowę. Nie trzeba również 
pobierać zgody na przekazywanie faktur czy ich wystawienie. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych najpierw powinniśmy poszukać podstawy prawnej przetwarzania innej 
niż zgoda – jeśli nie znajdziemy, to osoba fizyczna powinna udzielić nam zgody. Typowym przykładem, gdzie zgoda 
musi być wyrażona jest przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. 



Wyjaśnienia

Zgoda

Grupa Robocza Art. 29 stwierdza, że podstawą prawną przetwarzania danych pracowników 
nie może i nie powinna być zgoda pracownika. Jeśli pracodawca wymaga zgody, a jej brak 
może spowodować w stosunku do pracownika jakąś szkodę (np. groźba zwolnienia), zgoda nie 
ma ważnej podstawy prawnej, ponieważ nie została udzielona dobrowolnie.



Wyjaśnienia

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza konkretne i świadome, dobrowolne 
wskazanie przez osobę, której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na 
przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych.

Jest to dobrowolne, konkretne i świadome oświadczenie woli osoby, której dane 
dotyczą, przez które wyraża ona w wyraźny sposób zgodę na przetwarzanie, w 
całości lub w części, swoich danych osobowych. Zgoda taka może zostać 
wycofana. Zgoda na wykorzystanie danych szczególnie chronionych wymaga 
formy pisemnej.

Zgoda nie może zostać domniemana na podstawie oświadczenia woli 
dotyczącego innej kwestii. Oświadczenie woli musi zostać wyodrębnione.



Wyjaśnienia

Nawet w przypadkach, gdy uważa się, że zgoda stanowi ważną podstawę prawną przetwarzania (jest 
dobrowolna), wymagane jest konkretne, świadome i dobrowolne wskazanie zgody pracownika. Domyślna 
konfiguracja urządzeń oraz/lub instalacja oprogramowania, umożliwiającego elektroniczne 
przetwarzanie danych osobowych, nie jest traktowana jako zgoda pracowników, ponieważ zgoda 
wymaga czynnego wyrażenia woli. Brak aktywności (gdy domyślne ustawienia nie zostaną zmienione) 
może nie być traktowane jako specjalna zgoda na umożliwienie takiego przetwarzania.



Wzór zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie

……………………………………...………………………………………………………………… 

[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona]

przez…………………………………………………………………………………………………

[nazwa administratora danych i jego adres]

w celu …………………………………………………….. [cel przetwarzaniadanych (np.

otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych)].

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej
firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.



Wyjaśnienia

Realizacja umowy

W niektórych przypadkach przetwarzanie danych może być konieczne do realizacji umowy – gdy pracodawca 
musi przetwarzać dane osobowe pracownika, aby wypełnić jakiekolwiek zobowiązania, np. wypłata 
wynagrodzenia. Wówczas pracodawca jest zobowiązany przetwarzać pewne dane osobowe.



Wyjaśnienia

Obowiązek wynikający z przepisu prawa

Zdarza się też, że prawo zatrudnienia może nakładać obowiązki prawne, które wymagają przetwarzania 
danych osobowych (np. do celów wyliczenia podatków oraz administracji wynagrodzeniami). Jest to podstawa 
prawna przetwarzania danych, ale pracownik musi być w pełni i jasno poinformowany o takim przetwarzaniu 
(o ile nie ma zastosowania wyjątek).



Wyjaśnienia

Uzasadniony interes pracodawcy
Jeśli pracodawca chce powołać się na swój uzasadniony interes, cel 

przetwarzania musi być zasadny, wybrana metoda lub dana technologia 
muszą być konieczne, proporcjonalne i wdrożone przy zastosowaniu 
możliwie najmniej uciążliwych środków, umożliwiając pracodawcy 
wykazanie, że zastosowano odpowiednie środki, aby zapewnić równowagę 
z poszanowaniem podstawowych praw i wolności pracowników.



Wyjaśnienia

Operacje przetwarzania muszą być ponadto zgodne z wymogami w 
zakresie przejrzystości, a pracownicy powinni być w jasny i 
wyczerpujący sposób poinformowani na temat przetwarzania ich 
danych osobowych, w tym na temat istnienia systemów monitorowania 
– podkreśla Grupa Robocza Art. 29. Należy zastosować odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania. Przetwarzanie danych w pracy powinno być 
przeprowadzane w możliwie najmniej uciążliwy sposób i uwzględniać 
obszary szczególnego ryzyka. Trzeba pamiętać też, że pracownik może 
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego celu.



Nowe obowiązki informacyjne 

Między innymi: Adres siedziby, nazwa pełna 
administratora, cel zbierania, prawo dostępu do 

treści i jej poprawiania, dobrowolności albo 
obowiązku podania danych



Wyjaśnienie

Administrator zgodnie z art. 13 i 14 RODO powinien przekazywać 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO nie 
wskazuje w jaki sposób informacje te powinny zostać przekazane. RODO 
natomiast jasno określa, że informacje te powinny zostać przekazane w 
momencie pobierania danych osobowych. Informacje te można przekazać, 
np. poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w recepcji, na stronie 
internetowej pracodawcy, na fakturze, w umowie, karcie klienta/pacjenta, 
kwestionariuszu osobowym, w czasie rozmowy z klientem.



Prawa „Jana kowalskiego” , czyli każdego z 
nas według RODO:

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH;

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH;

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH -ART. 17 RODO;

PRAWO DO OGRANICZONEGO PRZETWARZANIA;

OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA O SPROSTOWANIU LUB USUNIĘCIU DANYCH;

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH -ART. 20

PRAWO DO SPRZECIWU

raPrbowiązuje go do przechowywania teczek osobowych przez 50 lat od rozwiązania stosunku 
pracy

o uczynić, gdyż prawo zobowiązuje go do przechowywania teczek osobowych przez 50 lat od 
rozwiązania stosunku pracy



Wyjaśnienie

Prawo do bycia zapomnianym nie będzie stosowane, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) 
oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia 
zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.



Naruszenia ochrony danych osobowych

72 H NA ZGŁOSZENIE 
NARUSZENIA

DO URZĘDU OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

KAŻDY PRACOWNIK MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE INCYDENT CZY NARUSZENIE 
DANYCH OSOBOWYCH SWOJEMU PRZEŁOŻONEMU!!!



Wyjaśnienia

RODO wprowadza nowy obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego  -Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie każde naruszenie należy zgłaszać, jednak tylko takie, z które z określonym prawdopodobieństwem skutkowałoby 
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

„naruszenie ochrony danych osobowych” zgodnie z art. 4 RODO oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Pracownik z uwagi na niemożliwość oceny, czy dane naruszenie należy zgłosić, czy też nie do organu nadzorczego 
powinien niezwłocznie zgłosić to swojemu przełożonemu, tak aby pracodawca mógł ocenić, czy należy takie naruszenie 
zgłosić za pomocą specjalnego formularza. Pracodawca musi również taki incydent odnotować w rejestrze naruszeń.



Przykładowy katalog naruszeń
Wirus w komputerze, 

Brak dostępu do danych w komputerze,

Zablokowanie czy zepsucie się komputera czy innego sprzętu,

Pozostawienie dokumentów bez opieki,

Przekazanie maila czy dokumentów z danymi osobie nieupoważnionej,

Zgubienie/zniszczenie oryginałów dokumentów zawierających dane osobowe,

Zgubienie/zniszczenie płyty CD/pendrive z dokumentami,

Wykasowanie danych z komputera,

Wyciek danych,

Pozostawienie osoby nieupoważnionej bez nadzoru w pomieszczeniu, gdzie są dokumenty, dane,

Nie wyłączanie komputera, gdy jest to niepotrzebne

Ustawienie monitora w ten sposób, że osoby nieupoważnione widzą co mam na pulpicie,

Kradzież komputera, dokumentów,

I wiele innych……………………..



Dokumenty, które należy znać i bezwzględnie 
stosować

-POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

-INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

-INNE DOKUMENTY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W ZAKŁADZIE PRACY



INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie 
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach 
przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i 
systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na 
przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 (tzw. dane wrażliwe np. dotyczące pochodzenia, orientacji seksualnej, zdrowia, 
oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa 
w art. 10.

Art. 37 ust. 1 RODO



Przepisy karne

Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy 
karne

Art. 101. Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów 
rozporządzenia 2016/679, inny niż:
• jednostka sektora finansów publicznych,
• instytut badawczy,
• Narodowy Bank Polski

- w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 
rozporządzenia 2016/679.

Art. 102. 1. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w 
wysokości do 100 000 złotych, na:
• jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1 -12 i 14 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• instytut badawczy;
• Narodowy Bank Polski.
• Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 
000 złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
• Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu nakłada na podstawie i na 
warunkach określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679.



SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W 
SZKOLENIU.

ZAPRASZAM DO ROZWIĄZANIA TESTU
W KAŻDYM PYTANIU TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA!!!!!

BARDZO PROSZĘ  W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ 
O KONTAKT: 

iodo@iodo.kutno.pl

Paweł Łuczak: Inspektor Ochrony Danych



TEST WIEDZY
1 W jakich sytuacjach stosowane jest RODO?

a) W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, gdy przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych.

b) Przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze

c) W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, gdy przetwarzane są dane osób prawnych.



TEST WIEDZY
2 W ramach przetwarzania danych osobowych:

a) Możemy przechowywać dane osobowe przez czas nieograniczony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

b) Musimy stosować zawsze najwyższej klasy zabezpieczenia, niezależnie od sposobu i kategorii danych osobowych, które pracodawca
przetwarza oraz zbierać wszelkie dane niezależne od celów przetwarzania

c) Możemy zbierać dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach



TEST WIEDZY
3 Dane osobowe w rozumieniu RODO są to:

a) informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie prawnej

b) informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

c) Odpowiedź a i b są prawidłowe



TEST WIEDZY
4 Czy w zawsze należy uzyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

a) Tak, w każdym przypadku

b) Tylko jeśli nie ma innej podstawy prawnej

c) Zawsze, gdy tylko przetwarzanie jest związane z danymi dotyczącymi zdrowia



TEST WIEDZY
5 Ile czasu administrator ma na zgłoszenie naruszenia dotyczącego ochrony danych

osobowych, które z określonym prawdopodobieństwem skutkowałoby ryzykiem naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych.

a) Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 72 godziny od momentu wykrycia naruszenia

b) Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu wykrycia naruszenia

c) Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godziny od momentu wykrycia naruszenia



TEST WIEDZY
6 Czy pracownik powinien stosować się do wewnętrznych dokumentów związanych z ochroną

danych osobowych

a) Nie, gdyż stosujemy tylko RODO

b) Nie, gdyż RODO nie wprowadza obowiązku wdrażania takich dokumentów

c) Tak



GRATULUJĘ!!!!

PONIŻEJ PODAJĘ ODPOWIEDZI
ZAPRASZAM DO SAMOOCENY



ODPOWIEDZI
1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

6. C


