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PYTANIA I ODPOWIEDZI



1 PYTANIE: Jak wygląda obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych do petycji, tzn. jakie

dane jako inicjatora/ki mam podać [i inne informacje], żeby obowiązek ten spełnić?

OPOWIEDŹ: Obowiązek informacyjny może wyglądać np. tak:

...(miejsce i data)...

...(imię i nazwisko)...

...(adres)...

Informacja dotycząca danych osobowych

W związku z prowadzoną przez ...(nazwa Organizatora/ki akcji)... akcją zbierania podpisów mającą na celu ...(podać)...

informujemy, że:

1) swoje dane osobowe podał Pan/podała Pani* dobrowolnie;

2) ma Pan/Pani* prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania;

3) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są od momentu ich wpisania na listę;

4) zbiór danych obejmuje następujące dane osobowe: ...podać zakres przetwarzanych danych...;

5) zgromadzone dane osobowe podane zostały w celu ...(podać)... w zakresie obejmującym: ...podać zakres

przetwarzanych danych... i będą przetwarzane w formie papierowej;

6) Pana/Pani* dane osobowe obejmujące: ...podać zakres przetwarzanych danych... po zakończeniu akcji zbierania

podpisów zostaną przekazane ...[komu (np.: nazwa i pełny adres instytucji)]...;

7) administratorem Pani/Pana* danych osobowych zebranych podczas trwania akcji jest ...[podać: nazwę i pełny adres

instytucji]..., natomiast po jej zakończeniu będzie ...[podać: nazwę i pełny adres instytucji]....

____________________________________

Podpis Organizatora/ki akcji

*- niepotrzebne skreślić



2 PYTANIE: Czy po zgłoszeniu zbioru danych dostajemy jakąś odpowiedź/potwierdzenie z

Biura GIODO?

ODPOWIEDŹ: Jeśli zakres danych w ramach zgłoszonego zbioru obejmuje tylko dane zwykłe (np.:
imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres, telefon) i wniosek od strony formalnej
został wypełniony poprawnie – nie dostaniemy z Biura GIODO żadnej odpowiedzi (co oznacza, że dane
w ramach tego zbioru możemy przetwarzać od momentu dokonania ich zgłoszenia do rejestracji
GIODO).
Jeśli pracownicy Biura GIODO (Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych) znajdą we
wniosku jakieś uchybienia formalne – wówczas po jakimś czasie (miesiąc lub dłużej) otrzymamy
w tym zakresie pisemną informację (wezwanie do wyjaśnienia wskazanej kwestii w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania korespondencji, pod rygorem odmowy rejestracji zbioru) listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Miałam taki przypadek w swojej praktyce i wtedy – wraz
z pisemnym wyjaśnieniem – wysłałam ponownie do rejestracji zgłoszenie tego konkretnego zbioru
danych, zaznaczając we wniosku właściwą „kratkę” (data wypełnienia wniosku była taka sama, jak
data wyjaśnienia). Od tej daty możliwe też stało się przetwarzanie danych w ramach wskazanego
zbioru.
Jeśli zakres danych przetwarzanych w ramach zgłoszonego do rejestracji zbioru obejmuje dane

wrażliwe (np.: dane o stanie zdrowia, o niepełnosprawności) to proces rejestracji trwa od 3-4

miesięcy (w sytuacji, gdy jesteśmy w stałym i regularnym kontakcie z pracownikami Departamentu
Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych) do roku lub dłużej (w przypadku, gdy wniosek nie zawiera
żadnych uchybień formalnych, a my pozostawiamy sprawę rejestracji swojemu własnemu biegowi).



3
PYTANIE: Czy np.: samo imię i nazwisko to są dane osobowe? Bez adresu itd.? Takie

dane, które nie wystarczą, żeby zidentyfikować człowieka?

ODPOWIEDŹ: Samo imię i nazwisko nie pozwoli nam zidentyfikować człowieka – dopiero imię
i nazwisko w połączeniu np.: z adresem, pozwalają dotrzeć do konkretnej osoby.
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PYTANIE: Na posiedzeniach rad gmin/komisji są rozpatrywane skargi. Nie zawsze

– szczególnie podczas dyskusji – dane strony skarżącej są anonimizowane. Czy

w przypadku nagrywania posiedzeń organów władzy to my jesteśmy odpowiedzialni za

ochronę danych osobowych, czy organ, który je ujawnia podczas posiedzenia?

ODPOWIEDŹ: Zarówno radni, jak i osoby nagrywające posiedzenia organów władzy,
powinni mieć świadomość tego, że rozpatrując skargę konkretnego mieszkańca, posługują
się jego danymi osobowymi w publicznej, jawnej, sytuacji i powinna im być zapewniona
ochrona. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy obrady transmitowane są na żywo
w Internecie.

Aby uzyskać oficjalne stanowisko GIODO w tej kwestii należy zwrócić się do
Departamentu Orzecznictwa, Skarg i Legislacji w Biurze GIODO (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).



5 PYTANIE: Czy informacje na temat szczegółów choroby pacjenta, który zgłasza się do

organizacji z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie, zarejestrowane w systemie

teleinformatycznym stanowią zbiór danych wrażliwych?

ODPOWIEDŹ: Tak, jest to przykład zbioru, w którym przetwarzane są dane wrażliwe (dane o
stanie zdrowia), który powinien zostać zgłoszony do rejestracji GIODO.

W ramach tego zbioru dane mogą być przetwarzane dopiero po wydaniu przez GIODO
zaświadczenia o jego rejestracji.

Rejestracja takiego zbioru trwa od 3-4 miesięcy (w sytuacji, gdy jesteśmy w stałym i regularnym
kontakcie z pracownikami Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych) do roku lub

dłużej (w przypadku, gdy wniosek nie zawiera żadnych uchybień formalnych, a my pozostawiamy
sprawę rejestracji swojemu własnemu biegowi).



6 PYTANIE: Google zbiera dane odhaczeniem "ptaszka". Czy my też możemy

w ten sposób uzyskać zgodę?

ODPOWIEDŹ: Nie tylko Google pozyskuje zgodę w ten sposób. Dla porównania polecam
zapoznanie się z informacjami zawartymi pod linkiem: https://news.giodo.gov.pl/,
dotyczącymi warunków subskrypcji newslettera GIODO.



7 PYTANIE: Prowadzimy rekrutację i zbieramy dane w celu jej przeprowadzenia

- informujemy osoby wysyłające zgłoszenie, że przetwarzamy dane na potrzeby rekrutacji -

po jej zakończeniu musimy usunąć dane. Czy możemy przetwarzać dane osób, których co

prawda tym razem nie przyjęliśmy, ale chcielibyśmy je zaprosić następnym razem? Jaka jest

podstawa przetwarzania danych osób, które rekrutację przeszły?

ODPOWIEDŹ: Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych mówi, że „przetwarzanie
danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że
chodzi o usunięcie dotyczących jej danych”, art. 23 ust. 2 stanowi natomiast, że „zgoda (...) może

obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania”.

W sytuacji, w której zmianie mógłby ulec cel przetwarzania danych, dobrze byłoby zamieścić
w formularzu rekrutacyjnym dwie odrębne zgody:
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczącą tej konkretnej rekrutacji;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczącą rekrutacji, które będą
prowadzone w przyszłości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osób, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, jest realizacja
celu, dla którego zostały zebrane – czyli np.: udział zakwalifikowanej osoby w projekcie szkoleniowym
podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje zawodowe.



8 PYTANIE: Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji może być "na wolontariacie"?

i czy ABI może być zatrudniony na umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na administratora
danych – w przypadku powołania ABI i zgłoszenia go do rejestracji GIODO – konieczność

zapewnienia środków i organizacyjnej odrębności ABI niezbędnej do niezależnego

wykonywania przez niego przypisanych mu zadań.
ABI może być zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy bądź na część
etatu (w zależności od potrzeb), możliwa jest także współpraca z zewnętrznym ABI (np.:
w ramach umowy zawartej z firmą specjalizującą się w usługach z zakresu ochrony danych
osobowych).
Przepisy nie mówią nic na temat tego, że ABI nie może pełnić swojej funkcji w ramach
wolontariatu – w związku z tym ja twierdzę, że może (na podstawie tego, że co nie jest
zabronione – jest dozwolone). Nie pierwszy już raz Ustawodawca uchwalając przepisy prawa
zapomina o tym, że w Polsce działają organizacje pozarządowe.



9
PYTANIE: Czy informacja o diecie np. uczestnika szkolenia jest daną wrażliwą?

(dieta wegetariańska, wegańska itd.)

Przykład 1: Przy organizowaniu szkoleń zbieramy od osób uczestniczących
informację o i ich diecie. W przypadku naszej organizacji takiej danej towarzyszy
również informacja o imieniu
i nazwisku osoby. Mamy zazwyczaj też inne dane o uczestnikach, jak np..
miejscowość z której pochodzą. Nie zbieramy informacji o stanie zdrowia takich
osób czy o ich przekonaniach religijnych bądź światopoglądowych. Celem jest
jedynie ustalenie co dana osoba będzie jadła na naszym szkoleniu i w związku z
tym jakie mamy zrobić zamówienie, bez sięgania głębiej. Czasem ktoś nam może
napisać, że np. je wszystko poza grzybami, bo ma alergie, więc zapisujemy wtedy
dieta bez grzybów, ale bez wskazania dlaczego.

ODPOWIEDŹ 1: Jeśli Ktoś napisze (w formularzu zgłoszeniowym, czy w wiadomości
przesłanej e-mail’em), że „je wszystko poza grzybami, bo ma alergię” – wówczas
przetwarzane są dane o stanie zdrowia należące do grupy danych
wrażliwych/sensytywnych, które można przetwarzać dopiero po ich
zarejestrowaniu przez GIODO i przesłaniu do Administratora Danych stosownego
zaświadczenia.



PYTANIE: Czy informacja o diecie np. uczestnika szkolenia jest daną wrażliwą? (dieta

wegetariańska, wegańska itd.)

Przykład 2: W sytuacji, gdy mamy do czynienia tylko z zestawieniem:
imię i nazwisko uczestnika szkolenia / nazwa miejscowości / informacja o diecie jedzeniowej

(np.: posiłki wegetariańskie)

ODPOWIEDŹ 2: nie mówimy wtedy o przetwarzaniu danych wrażliwych tylko informacji

dotyczących stylu / trybu życia danego uczestnika szkolenia.
Bycie wegetarianinem jest świadomym wyborem człowieka – ale nie wynika z niego
jednoznacznie, czy podjętym w celu profilaktycznym (dbania o to, by jak najdłużej być
w dobrej formie) czy w związku z tym, że taka dieta jest wskazana przy jakimś konkretnym
schorzeniu.

Wszystko zależy od tego, co napisze nam konkretny uczestnik szkolenia. Możemy starać się tak
skonstruować formularz/kwestionariusz, by maksymalnie zminimalizować ryzyko wystąpienia
danych wrażliwych/sensytywnych (w tym przypadku danych o stanie zdrowia)
– ale jeśli uczestnik szkolenia wpisze, że ma alergię lub cukrzycę to miejmy świadomość, że (czy
tego chcemy, czy nie) przetwarzamy dane wrażliwe/sensytywne.

9
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PYTANIE: Pytanie dot. pisemnej zgody na przetwarzanie danych: A jeżeli taka osoba

nie może złożyć pisemnego oświadczenia, że wyraża zgodę? Albo nie umie pisać?

Lub jest "zamknięta", w inny państwie /mieście?

ODPOWIEDŹ: Art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że „jeżeli
przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, (...), można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody

będzie możliwe”. Tyle przepisy.
W każdym innym wypadku nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych do czasu, gdy
uzyskanie zgody będzie możliwe.

Powyższa odpowiedź dotyczy też sytuacji, w której mamy zgodę osoby w mailu albo kiedy

wyraziła ona taką zgodę telefonicznie. Fizycznie nie mamy wtedy zgody z jej odręcznym
podpisem. Sama treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
bez podpisu osoby, która tej zgody udziela, nic nie znaczy.



11

PYTANIE: Czy do przetwarzania danych - adresów mailowych na potrzeby

dostarczania newslettera musimy uzyskiwać zgodę, czy też podstawą prawną

przetwarzania danych jest realizacja umowy?

ODPOWIEDŹ: Podstawą prawną przetwarzania adresów mailowych na potrzeby
dostarczania newslettera może być albo zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, albo realizacja umowy, albo obie
możliwości jednocześnie.
Administrator danych musi wskazać minimum jedną podstawę prawną upoważniającą do
prowadzenia zbioru danych.
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PYTANIE: Czy osoba z zarządu organizacji może być ABI?

ODPOWIEDŹ: Funkcję ABI może pełnić osoba, która łącznie spełnia następujące
wymagania formalne:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
- nie była karana za umyślne przestępstwo.
Jeśli osoba z zarządu organizacji spełnia te wymagania – nie ma przeciwwskazań, by
pełniła funkcję ABI.
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PYTANIE: Czy proponowana przez nas zgoda na przetwarzanie danych powinna

zawierać cel ich przetwarzania?

ODPOWIEDŹ: W treści zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązkowo powinien
zostać zawarty cel przetwarzania – bowiem zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 ustawy o
ochronie danych osobowych „w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której
one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest
osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub
przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego
podstawie prawnej.”
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PYTANIE: Czy dane ABI posiadane przez GIODO są jawne? W jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ: GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów
bezpieczeństwa informacji, zawierający:
- oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby, w tym numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został mu nadany;
- dane ABI – imię i nazwisko, adres do korespondencji.
Samo zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO obejmuje jeszcze (oprócz elementów
wymienionych powyżej):
- numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
- datę powołania;
- oświadczenie administratora danych o:
+ spełnianiu przez ABI wymogów (pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych; posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych
osobowych, niekaralność za umyślne przestępstwo);
+ podleganiu ABI bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.



15
PYTANIE: A co z danymi z paszportu?

ODPOWIEDŹ: Dane z paszportu obejmują:
- typ, kod i numer paszportu;
- nazwisko i imiona;
- obywatelstwo;
- datę urodzenia;
- numer PESEL;
- oznaczenie płci;
- miejsce urodzenia.
W przypadku braku posiadania dowodu osobistego, jego utraty bądź zagubienia
– paszport traktowany jest na równi z dowodem osobistym.

W paszporcie - podobnie jak w pierwszych plastikowych dowodach osobistych -
podawane są dane zwykłe.

Teraz wyrabiając dowód osobisty można wybrać, czy chce się mieć wersję z danymi
biometrycznymi (a to są już dane wrażliwe), czy "starą opcję". Należy o tym pamiętać
i brać pod uwagę podejmując decyzję.

Niedawno na temat wypowiadała się Pani Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy
GIODO – link: http://www.giodo.gov.pl/1520001/id_art/8554/j/pl
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PYTANIE: Proszę o podanie przykładu zbioru danych, który jest rozproszony i

podzielony funkcjonalnie?

ODPOWIEDŹ: Jako przykład takiego zbioru podałabym zbiór, w którym przetwarzane są
dane dotyczące zasobów ludzkich organizacji, na który składają się dane pracowników,
współpracowników, wolontariuszy, praktykantów, stażystów (jeśli organizacja posiada
takowych).
Dane pracowników – przetwarzane są zarówno w formie papierowej (akta osobowe
w podziale na części „A”, „B” i „C”), jak i elektronicznej (program PŁATNIK – w przypadku,
gdy organizacja zatrudnia 5 i więcej pracowników oraz przelewy internetowe
– w przypadku stosowania bankowości elektronicznej).
Dane współpracowników – obejmują osoby współpracujące z organizacją na umowę
zlecenie lub umowę o dzieło i przetwarzane są zarówno w formie papierowej (dane do
umowy zlecenie/o dzieło), jak i elektronicznej (umowy zlecenia – program PŁATNIK
i bankowość elektroniczna, umowy o dzieło – na razie tylko bankowość elektroniczna,
a od stycznia 2016 r. począwszy także program PŁATNIK – bo umowy te będą
„oZUSowane”).
Dane wolontariuszy, praktykantów, stażystów – przetwarzane są albo w formie
papierowej, albo elektronicznej, albo w obu formach.
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PYTANIE: Czy zgoda na przetwarzanie danych musi mieć podpis, czy wystarczy

jeśli mamy ja np. w treści maila?

ODPOWIEDŹ: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w formie pisemnej
powinna być podpisana – inaczej jest nieważna.
Art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że „jeżeli przetwarzanie
danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
(...), można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie

możliwe”. To jedyny przewidziany ustawą przypadek przetwarzania danych osobowych
bez zgody osoby, której one dotyczą.
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PYTANIE: Czy wydrukowanie rachunku na podstawie danych przekazanych

elektronicznie to przetwarzanie danych w formie papierowej?

ODPOWIEDŹ: TAK – zwłaszcza, że do ważności takiego rachunku (z księgowego punktu
widzenia) potrzebny jest podpis osoby go przedkładającej, który można złożyć tylko na
dokumencie w formie papierowej.



19 PYTANIE: Czy potrzebujemy osobnej zgody od osób na potrzeby działań

fundrasingowych organizacji? Czy wystarczy zgoda na przesyłanie wiadomości

o działaniach organizacji?

ODPOWIEDŹ: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku
z fundraisingiem (np.: kampanią 1% - w przypadku organizacji posiadającej status OPP)
może być to, że działanie to „jest niezbędne dla wypełnienia prawnie

usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców
danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą” (art. 23
ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje, działają w oparciu o statuty, które określają cele
i zakres ich działania. W tej sytuacji przetwarzanie danych dotyczy działań, które są
podejmowane dla realizacji tych celów właśnie i ta przesłanka może mieć tutaj
zastosowanie. Nie oznacza to jednak, że organizacja nie może założyć sobie, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych będzie zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących.

Organizacja musi wskazać minimum jedną z pięciu wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych podstaw prawnych upoważniających do przetwarzania
danych osobowych – co oznacza, że tych podstaw może być więcej, ale decyzja w tym
zakresie należy wyłącznie do organizacji.
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PYTANIE: Czy rejestr ABI jest jawny?

Dane ABI posiadane przez GIODO są jawne?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na oba pytania brzmi: TAK.
GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa
informacji, zawierający:
- oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby, w tym numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został mu nadany;
- dane ABI – imię i nazwisko, adres do korespondencji.
Samo zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO obejmuje jeszcze (oprócz elementów
wymienionych powyżej):
- numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
- datę powołania;
- oświadczenie administratora danych o:
+ spełnianiu przez ABI wymogów (pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych; posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych
osobowych, niekaralność za umyślne przestępstwo);
+ podleganiu ABI bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.
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PYTANIE: Co oznacza organizacyjna odrębność ABI?

ODPOWIEDŹ: Organizacyjna odrębność ABI oznacza podleganie ABI bezpośrednio
kierownikowi jednostki organizacyjnej (czyli np.: prezesowi/dyrektorowi stowarzyszenia
lub fundacji, a nie np.: głównemu księgowemu).



22

PYTANIE: Czy dane ABI posiadane przez GIODO są jawne?

ODPOWIEDŹ: TAK, ale tylko w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do
korespondencji.
GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa
informacji, zawierający:
- oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby, w tym numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został mu nadany;
- dane ABI – imię i nazwisko, adres do korespondencji.
Samo zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO obejmuje jeszcze (oprócz elementów
wymienionych powyżej):
- numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
- datę powołania;
- oświadczenie administratora danych o:
+ spełnianiu przez ABI wymogów (pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych; posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych
osobowych, niekaralność za umyślne przestępstwo);
+ podleganiu ABI bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.
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PYTANIE: Czy dane gromadzone w związku z wystawianiem umów

wolontariackich trzeba rejestrować?

ODPOWIEDŹ: GIODO stał na stanowisku, że TAK, choć zdania w tej kwestii były podzielone
(chociażby komentarze do artykułu zamieszczonego pod linkiem
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1002958.html).
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek rejestracji zbioru danych wolontariuszy zależy od tego, czy:
- dane wolonatriuszy przetwarzamy wyłącznie w formie papierowej czy też w systemie
informatycznym?;
- powołaliśmy ABI i zgłosiliśmy go do rejestracji GIODO czy też nie?
1) Jeśli dane wolontariuszy przetwarzamy wyłącznie w formie papierowej – nie musimy
zgłaszać tego zbioru danych do rejestracji GIODO niezależnie od tego, czy powołaliśmy ABI,
czy też nie.
2) Jeśli dane wolontariuszy przetwarzamy w systemie informatycznym i nie powołaliśmy ABI
– musimy zgłosić ten zbiór do rejestracji GIODO.
3) Jeśli dane wolontariuszy przetwarzamy w systemie informatycznym i powołaliśmy ABI
– wówczas nie musimy zgłaszać tego zbioru danych do rejestracji GIODO (bo ABI zarejestruje
go w rejestrze danych przetwarzanych w organizacji).



25 PYTANIE: Czy potrafisz określić ile czasu może poświęcać ABI na swoje zadania w

ngo? (jak bardzo czasowo i pracochłonne to jest)

ODPOWIEDŹ: W sytuacji, kiedy ngo nie ma jeszcze opracowanych i wdrożonych procedur (polityka

bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia do przetwarzania danych

osobowych, odwołania upoważnień, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych)

i trzeba dopiero to wszystko zorganizować – zajmuje to bardzo dużo czasu.

Mnie zajęło to około 3 miesięcy – bo nie było to moim głównym zajęciem w organizacji (pracowałam na

innym stanowisku).

Dużo zależy też od tego:

- czy ngo jest organizacją lokalną, czy ogólnopolską z oddziałami/filiami w innych miastach;

- ile zbiorów danych jest przetwarzanych w ngo;

- ile ze zbiorów danych przetwarzanych w ngo podlega obowiązkowi rejestracji u GIODO lub w rejestrze

zbiorów przetwarzanych przez administratora danych prowadzonego przez ABI wyznaczonego

w organizacji;

- ilu ngo ma pracowników;

- jak szeroki jest zakres działań ngo.

Później, kiedy wszystko jest już opracowane, wdrożone i prowadzone na bieżąco (zwłaszcza nadawanie

i odwoływanie upoważnień oraz aktualizowanie w tym zakresie ewidencji osób upoważnionych do

przetwarzania danych osobowych) – nie zajmuje to już tak wiele czasu. Pomaga też współpraca z osobą

zajmującą się kadrami i płacami w organizacji (jeśli taka jest) – jeśli jest dobra komunikacja i przepływ

informacji wtedy wszystko przebiega sprawnie.
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PYTANIE: czy dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są

danymi osobowymi?

ODPOWIEDŹ: TAK, dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
pozostają danymi osobowymi i podlegają ochronie przewidzianej dla danych osobowych osób
fizycznych.
Jedyną różnicą jest fakt, że są one ogólniedostępne (np.: w rejestrze CEIDG, w rejestrze REGON)
i każdy może je swobodnie przeglądać.
Przetwarzanie danych osobowych ogólniedostępnych jest ustawowo zwolnione z obowiązku

rejestracji u GIODO, ale to nie oznacza zwolnienia z obowiązku zapewnienia tym danym

wymaganej przepisami prawa ochrony – tzn. należy:
- opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa;
- opracować i wdrożyć instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych w systemie
informatycznym);
- nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom mającym do
tych danych dostęp;
- prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- odwoływać upoważnienia osobom, które np.: zakończyły pracę/współpracę z organizacją
i odnotowywać to w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania.
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PYTANIE: pytanie o dane osobowe gromadzone w formie audio, czy je też się

zgłasza GIODO

ODPOWIEDŹ: Zanim odpowiem na to pytanie chciałabym prosić o uściślenie, czy zakres
przetwarzanych danych dotyczy tylko danych zwykłych, czy wrażliwych/sensytywnych.
Nie spotkałam się w swojej praktyce z gromadzeniem danych w formie audio – więc będę
potrzebowała trochę czasu, by udzielić na nie odpowiedzi.
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PYTANIE: Czy GIODO uwzględnia "czynny żal" w przypadku nieumyślnych

naruszeń?

ODPOWIEDŹ: Nie zetknęłam się w swojej dotychczasowej praktyce z kontrolą GIODO
– więc będę potrzebowała trochę czasu, by się tego dowiedzieć i następnie udzielić na to
pytanie odpowiedzi (odpowiedź w przygotowaniu).

6.03.2015 r. w wiadomościach portalu ngo.pl opublikowany został artykuł dot. wyrażenia
czynnego żalu dla uniknięcia kary – tekst ten jednak dotyczy przepisów podatkowych.
Gdy GIODO w trakcie kontroli stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych najpierw nakazuje usunięcie naruszenia, a gdy instytucja uchyla się od
wypełnienia tego obowiązku – nakłada na nią grzywnę.
Ponadto, gdy kontrola GIODO jest kontrolą planowaną (a nie doraźną), instytucja jest
o niej informowana na kilka dni wcześniej [najpierw telefonicznie, a następnie na piśmie
(faksem) przedstawiany jest ogólny przedmiot kontroli, termin dokonania czynności oraz
prośba o przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych] – tak, by
umożliwić Administratorowi Danych odpowiednie przygotowanie do sprawnego
przeprowadzenia kontroli. Kontrola trwa zwykle kilka dni, jednak gdy dotyczy dużych
podmiotów – może zająć i kilka tygodni.
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PYTANIE: Czy GIODO może kontrolować zbiór danych, który nie jest zgłoszony

do GIODO? tj. nie przyznamy się, że mamy taki zbiór?

ODPOWIEDŹ: Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem kontroli mamy do czynienia.

Kontrola na wniosek – dokonywana m.in. na wniosek (skargę) osoby fizycznej (ponadto
Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, prokuratury, związków zawodowych,
pracodawców). Zakres takiej kontroli wynika z treści wniosku, który może dotyczyć
przetwarzania danych osobowych skarżącego w ramach zbioru, którego Administrator
Danych nie zgłosił do rejestracji, a powinien to uczynić.

Kontrola kompleksowa – dotyczy wszystkich zbiorów danych osobowych prowadzonych
przez kontrolowanego AD oraz obejmuje swoim zakresem wszystkie wymogi określone
w przepisach o ochronie danych osobowych, mające zastosowanie w działalności danego
podmiotu. W jej trakcie może okazać się, że AD przetwarza dane osobowe w ramach
zbioru, który powinien zostać zgłoszony do rejestracji GIODO, a AD tego obowiązku nie
dopełnił.



PYTANIE: Czy GIODO może kontrolować zbiór danych, który nie jest zgłoszony do GIODO? tj.

nie przyznamy się, że mamy taki zbiór?

cd. odpowiedzi:

Kontrola częściowa – dotyczy zwykle poszczególnych zagadnień w procesie przetwarzania
danych będących przedmiotem skargi, takich jak: legalność pozyskiwania danych skarżącego,
sposób dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec skarżącego, problemów pojawiających

się w toku postępowań rejestracyjnych (np.: podstawy prawnej, zakresu danych, celu
przetwarzania danych – czyli zgodności informacji podanych
w zgłoszeniu zbioru ze stanem faktycznym). Przedmiotem kontroli może też być wyłącznie

kwestia zabezpieczenia danych osobowych, dopełnienie obowiązku rejestracyjnego lub tym
podobne.

O wyborze rodzaju kontroli (kompleksowa czy częściowa) decyduje zakres wniosku (skargi)
skarżącego.
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PYTANIE: Czy polityka bezpieczeństwa to polityka prywatności?

ODPOWIEDŹ: NIE. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem opisującym standardy
ochrony danych osobowych przyjęte do stosowania i wdrożone w naszej organizacji. Tego
dokumentu nie powinniśmy publikować na stronie www naszej organizacji ani
w żadnej innej formie podawać do wiadomości publicznej. To dokument wewnętrzny.
Polityka prywatności natomiast to informacje na temat ochrony danych osobowych
umieszczane najczęściej na stronach internetowych firm prowadzących sklepy
internetowe (ale nie tylko) przeznaczone dla potencjalnych klientów i klientów tych
sklepów. To dokument jawny.




