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Środki	bezpieczeństwa	muszą	być	
współmierne	do	ryzyk	dla	bezpieczeństwa



Relacja	pomiędzy	różnymi	obowiązkami	w	
zakresie	bezpieczeństwa



Problem	języka	prawniczego	
i	języka	technicznego



Społeczeństwo informacyjne



Ujawnienie informacji

• Art. 266 § 1 KK

• Każdy kto, wbrew przepisom ustawy lub
przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia
lub wykorzystuje informacje ̨, z którą zapoznał
się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną
pracą, działalnością publiczną, społeczną,
gospodarczą lub naukową, podlega
odpowiedzialności karnej (grzywnie,
ograniczeniu wolności albo pozbawieniu
wolności do lat 2 )



Informacje szczególnie chronione w prawie

• Informacje niejawne (klauzule – ściśle tajne, 
tajne, poufne, zastrzeżone)

• Tajemnice zawodowe (około 48)

• Dane osobowe (wrażliwe dane osobowe)

• Know-how (tajemnica przedsiębiorstwa)



Przykłady tajemnic
• Tajemnica lekarska

• Tajemnica aptekarska

• Tajemnica giełdowa

• Tajemnica ubezpieczeniowa

• Tajemnica pocztowa

• Tajemnica autorska

• Tajemnica telekomunikacyjna

• Tajemnica korespondencji



Przykłady tajemnic

Tajemnica radcowska

Określona w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz.U.10.10.65 z późniejszymi zmianami)

• Art. 3. pkt. 3 Radca prawny jest obowiązany
zachować w tajemnicy wszystko, o czym
dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy
prawnej.

• pkt. 4 Obowiązek zachowania tajemnicy
zawodowej nie może być ograniczony w czasie.



Tajemnica przedsiębiorstwa – know how
Określona w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.03.153.1503 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami )

Art. 11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.





Dokumentem jest nośnik
informacji umożliwiający jej
odtworzenie

Dokument elektroniczny –
każda treść przechowywana
w postaci elektronicznej w
szczególności tekst lub
nagrania dźwiękowe,
wizualne lub audiowizualne
(eIDAS)

Jednym z elementów
dokumentu są dane.



• Utrata fizycznej kontroli nad nośnikami 

• Brak wpływu na lokalizację nośników na których 
zapisane są dane

• Ryzyko związane z ograniczeniem przez 
usługodawcę dostępu do danych (awaria, 
upadłość, działania podmiotów trzecich)

• Ryzyko uzależnienia swojej działalności 
gospodarczej (dostępu do danych) od podmiotu 
trzeciego (casus rosyjski)

• Problem uzależnienia się od jednego dostawcy

• Problem „zwrotu danych” 

• Problem dyslokacji i przeniesienia danych

• Problem skasowania danych

• Problem interoperacyjności danych z  
usługami dostawcy chmury (np. linkowanie 
treści), w konsekwencji uzależniającymi od 
jednego dostawcy – np. Facebook 



• Ryzyko, w przypadku przechowywania danych w 
Państwie trzecim dotyczące wymagań prawnych 
(obniżone bezpieczeństwo) co do transferu 
danych

• Ryzyko zmieniania się ról uczestników procesów 
w chmurze w zależności od warunków

• Podpowierzanie

• Nierówna pozycja stron umowy o usługi 
chmurowe

• Problem mapowania i alokacji zasobów (w 
skrajnych przypadkach ze względu na jeden 
pomiot/incydent brak dostępu do całej 
infrastruktury chmury dla innych 
podmiotów/usługobiorców



• Odpowiednio skonstruowana umowa

• wybór właściwego prawa w przypadku 
usługodawcy zagranicznego

• Odpowiednie regulaminy, weryfikacja 
klauzul abuzywnych

• Zagwarantowanie w umowie prawa do 
audytów i weryfikacji bezpieczeństwa 
(certyfikaty)

• Taka konstrukcja kontraktu aby 
usługodawca odpowiadał na podstawie 
europejskich norm dotyczących:

• Odpowiedzialności kontraktowej
• Odpowiedzialności deliktowej
• Odpowiedzialności świadczącego 

usługi drogą elektroniczną



Wszystkie dokumenty w firmie 
powinny być wewnętrznie spójne

Zarówno dokumenty wewnętrzne:
Regulaminy i umowy o pracę, umowy ze
współpracownikami, regulaminy ochrony danych
osobowych, polityki prywatności, regulaminy i polityki
BYOD, dokumenty szkoleniowe, disaster recovery plan.



Podsumowanie

Dużym problemem w dzisiejszych czasach jest
traktowanie informacji po macoszemu i
przenoszenie odpowiedzialności na
pośredników lub działy IT.

Należy przypisać odpowiednie role i
odpowiedzialność za informacje i dane
przetwarzane w firmie, a także poza nią.


