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Czym jest RODO?
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Założenia do zmiany przepisów o ochronie danych 
osobowych

Rozporządzenie UE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
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Założenia do zmiany przepisów o ochronie danych 
osobowych

• Powód zmian:

- rozwój technologii

- brak jednolitości w praktyce państw UE

- wzmocnienie znaczenia ochrony danych osobowych

• Termin zmiany:

- wejście w życie: 24 maja 2016

- pełne stosowanie: 25 maja 2018
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Założenia do zmiany przepisów o ochronie danych 
osobowych

Dyrektywa

RODO

Przepisy 
szczególne

Ustawy 28 
państw 

Ograniczone 
przepisy 28 

państw 
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Z jakimi wyzwaniami wiąże się 
wdrożenie wymagań RODO?
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Każdy przedsiębiorca zobowiązany do wdrożenia RODO

Tylko ok. 300 dni roboczych na pełne wdrożenie

Zmiana jakościowa przepisów: wyznaczony cel, a nie dokładna ścieżka 
postępowania

Podejście od strony analizy ryzyka

Ciągły proces w miejsce jednorazowych działań

Brak możliwości „przywrócenia terminu” na wykonanie niektórych 
obowiązków

Wyzwania 
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Privacy by Design
Nowy obowiązek przedsiębiorców
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Privacy by Design

PbD jest podejściem, a właściwie preferowanym sposobem działania, 
polegającym na zapewnieniu ochrony danych osobowych  poprzez 
włączenie i stosowanie odpowiednich reguł i zasad takiej ochrony już w 
fazie projektowania systemu informatycznego, aplikacji, działań 
marketingowych, usług lub produktów, które opierają się na 
przetwarzaniu danych osobowych. 

Jednakże, w miarę możliwości, PbD powinno być wykorzystywane jako 
integralny element każdego planowanego projektu biznesowego 
niezależnie od jego charakteru, ponieważ przynosi pozytywne efekty 
(zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji) nawet w działaniach 
nie związanych z zagadnieniami ochrony danych osobowych
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Privacy by Design

Siedem podstawowych zasad definiujących PbD:

• Podejście proaktywne, nie reaktywne i zaradcze, nie naprawcze

• Prywatność jako ustawienie domyślne 

• Prywatność włączona w projekt

• Pełna funkcjonalność (osiąganie sumy dodatniej, a nie sumy 
zerowej)

• Ochrona danych od początku do końca cyklu życia informacji

• Transparentność i przejrzystość

• Poszanowanie dla prywatności użytkowników
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Privacy by Design przy projektowaniu systemów 
backup

Przy projektowaniu systemów backup warto podkreślić następujące 
kwestie:
- administratorzy zobowiązani będą uwzględniać ochronę danych osobowych już na etapie 
podejmowania decyzji o tym, jakie systemy informatyczne chcą u siebie wdrożyć,

- administratorom pozostawiona została swoboda decyzji o tym, jakimi środkami 
zapewnią ochronę danych osobowych, jednak niewłaściwy wybór takich środków może 
prowadzić do uznania naruszenia zasad ochrony danych osobowych,

- brak jest wskazania w przepisach, w jaki sposób administrator miałby udokumentować 
projektowanie ochrony danych osobowych; warto jednak rozważyć przygotowanie 
dokumentu, który będzie podsumowywał fazę projektowania ze wskazaniem 
przeanalizowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych,

- zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania trzeba będzie uwzględniać 
także w przetargach publicznych,

- stosowanie się do zasad wynikających z zatwierdzonych kodeksów postępowania lub 
zatwierdzonej certyfikacji, może ułatwić wykazanie wykonania obowiązku uwzględnienia 
ochrony danych w fazie projektowania.
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Jak przełożyć zasadę PbD na projektowanie 
systemów backup’owych

Obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

• rejestr zmian (np. logi transakcyjne)

• realizacja zmian w trakcie odtworzenia z backupu

Obowiązek zapewnienia poufności danych

• szyfrowanie backupu danych (hardware, software)

• fizyczne zabezpieczenie nośników

• podejście do wycofywanych nośników (niszczenie, zamazywanie)

• brak dostępu do danych dla administratorów systemów backup
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Sankcje za niewykonanie wymagań 
RODO
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Sankcje za niewykonanie wymagań RODO

• Kara pieniężna do 20 mln euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu 
przedsiębiorstwa

• Odszkodowanie dla osoby, której dane osobowe dotyczą

• Odpowiedzialność karna


