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   Wrocław, listopad 2016 

 

Informacja o ochronie danych osobowych 
 

 
W związku nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przyjęciem dyrektyw  

94/46/ WE przypominam, że mimo prowadzenia działalności podlegającej pod  zwolnienie  

z obowiązku rejestracji zbiorów danych u Generalnego Inspektora Ochronach Danych, jesteście 

Państwo zobowiązani posiadać dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych w waszych 

przedsiębiorstwach.  Wskazana dokumentacja składa się z Polityki Bezpieczeństwa  oraz 

Instrukcji do Systemów, w których przetwarzane sąd dane. Jeżeli, w Waszych przedsiębiorstwach 

nie ma dokumentacji  zwierającej min. informację o bazach danych przetwarzanych w związku  

z prowadzoną przez Was działalnością lub nie wskazuje na  rodzaje uprawnień, które 

przyznajecie Państwo swoim pracownikom, wówczas należy liczyć się z odpowiedzialnością karną 

w formie grzywny oraz pełną kontrolą przedsiębiorstwa przez GIODO. 

 

Co więcej, jesteście Państwo zobowiązani zawsze przed podjęciem współpracy z podmiotem, 

który będzie Wam udostępniał dane osobowe ze względu na przedmiot współpracy np. 

prowadzenie ksiąg rachunkowych lub , któremu Wy  będziecie udostępniać dane osobowe np. 

polisę ubezpieczeniową, do zawarcia w formie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania.  

W  przypadku przetwarzania danych osobowych bez zawarcia wskazanej umowy dochodzi do 

naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, co wypełnia kwalifikację czyny zabronionego 

oznaczonego w art. 49 oraz 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Sytuację odpowiedzialności 

bardzo trafnie obrazuje orzeczenie Sądu Apelacyjnego z dnia 23 września 2015 w sprawie o sygn. 

akt: VI ACa 1357/14, w którym wskazano iż : 

Przepis art. 31 ust. 4 u.o.d.o. stanowi, że odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 

niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności 

podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową. Nie chodzi tu 

jednak o odpowiedzialność cywilną, ale o odpowiedzialność przed Generalnym Inspektorem 

Danych Osobowych, w zakresie wypełnienia obowiązków z art. 36-39 ustawy. Natomiast  

w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,  

w związku z bezprawnym przetwarzaniem danych, to zarówno administrator, jak i podmiot, 

któremu zlecono przetwarzanie danych opowiadają na zasadach ogólnych, przewidzianych  

w k.c. 

LEX nr 1968131 

 

Warto, uporządkować sprawy z zakresu danych osobowych w miarę możliwości jak najszybciej, 

ponieważ obecnie braki w dokumentacji jak również naruszenia ochrony danych osobowych są 
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obarczone wysokimi karami  ( nawet do kilkuset tysięcy złotych) natomiast po wejściu w życie 

dyrektywy 95/46/WE kary ulegną znacznemu zwiększeniu. Wskazane kary będą wynosić 2%  

całkowitego rocznego obrotu światowego jaki uzyskał przedsiębiorca w poprzednim roku 

obrotowym, jak również w zależności od rodzaju i stopnia naruszenia 4% całkowitego rocznego 

światowego obrotu jaki osiągnął przedsiębiorca w poprzednim roku obrotowym. Zaleca się 

również przeprowadzenie analizy dt. konieczności powołania w przedsiębiorstwie Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji, który stanowi swoistą gwarancję przestrzegania obowiązujących 

przepisów  zakresie ochrony danych osobowych.  

 

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani wsparciem w opracowaniu stosowanej dokumentacji, 

dokonaniem audytu stanu ochrony danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwie, to zapraszam 

do kontaktu. Chętnie rozpoczniemy współpracę z Państwem.  

 

Joanna Poprawska 

Zespół 360 Degrees 


