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Co to jest przetwarzanie danych 
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 rozumie się przez to jakiekolwiek operacje 

wykonywane na danych osobowych, takie 

jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie  

i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje 

się w systemach informatycznych; 

 (art. 7 punkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)  

 

 

 

 



Co to jest przetwarzanie danych 
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 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;  

 (art. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 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 – teks głosowany w PE w dniu 14.04.2016 r.) 

 

 

 

 



Czy mam dane osobowe? 
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 Backup & Storage = przetwarzanie danych 

 

[if] ≠ dane osobowe [stop] 

[if] = dane osobowe [go to]  

 

 

 

 

 



Aspekty prawne korzystania z usługi 
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• Zleca usługę  

• Zawiera umowę na piśmie  
o powierzeniu przetwarzania 

Administrator 
danych 

osobowych 

• Wykonuje usługę 

• Wykonuje tylko te czynności 
(przetwarzania), które 
zostały zlecone w Umowie 

Procesor 



Aspekty prawne korzystania z usługi 
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 Umowa powierzenia przetwarzania (np. umowa 

wykonywanie kopii  zapasowych i przechowywania 

tych kopii) musi zawierać: 

 Cel przetwarzania danych 

 Zakres przetwarzania danych 

 Powinna zawierać: 

 Możliwość kontroli / audytu 

 Natychmiastowe informowanie o incydentach 

 Pełne współdziałanie dostawcy z klientem 

 Kary umowne  

 

 

 



Aspekty organizacyjne korzystania z usługi 
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 Gdzie są dane? Czy może po za EOG? 

 Kto ma do nich dostęp? 

 Czy mogę kontrolować dostawcę jak wykonuje usługę? 

 Czy mogę dopytywać o zastosowane zabezpieczenia? 

 Ile jest backupów? 

 Co się stanie jak zakończę korzystania z usługi? 

 

 

 



Aspekty prawne korzystania z usługi 
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Aspekty prawne korzystania z usługi 
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 Co w przypadku naruszenia prawa przez innego klienta 

dostawcy? 

 Art. 14. ust.1. Nie ponosi odpowiedzialności za 

przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu 

teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez 

usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub 

związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego 

zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o 

bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności 

niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 

 Pismo Prokuratora Generalnego nr PG I A002/1/14 z 27.10.2014 r.  

dot. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

 

 

 

 

 



Aspekty organizacyjne korzystania z usługi 
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 Za 2 lata i 20 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym UE zacznie obowiązywać  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

Artykuł 33 ust. 1.  

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, 

administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, 

nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia – zgłasza je organowi (…) 

 

 

 

 



Czy można „grzebać” w kopiach zapasowych? 
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 „Przechowywanie bowiem danych osobowych w kopiach 

zapasowych jest niczym innym jak przetwarzanie tych danych, 

a przetwarzanie jest możliwe tylko w przypadkach 

przewidzianych w ustawie.” 

 Rekomendacja „D „KNF – codzienny backup 

  Bank musiał usunąć dane osobowe jednej osoby ze 

wszystkich kopii zapasowych  

 I OSK 633/08 - Wyrok NSA z 2009-07-03 

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/206B0FB861 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/206B0FB861


Odpowiedzialność 
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 karna (grzywna, ograniczenie, pozbawienie wolności 1-3 lat) 

 cywilna (do wysokości szkody) 

 administracyjna (wykonanie decyzji administracyjnej, egzekucja) 

 dyscyplinarna (kodeks pracy: upomnienie, nagana, finansowa) 

 UWAGA: „RODO” wprowadza cyt.: „odstraszające kary” 

– 20.000.000 euro lub 

– 4 % całkowitego rocznego obrotu za poprzedni rok 

art. 78 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

(przyjęty prze PE 14.04.2016 r.)  

 

 

 

 

 



Backup jako element bezpieczeństwa 
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Integralność Rozliczalność 

Poufnośći Dostępność 

Bezpieczeństwo 
danych 



Dziękuję  

za uwagę 
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Niniejszy materiał prezentuje wyłącznie prywatne poglądy i opinie autora. 

Nie są to opinie ani poglądy Kompanii Piwowarskiej SA. 
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Licencja Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) 

Pełna treść Licencji: 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode  

 

Wolno: 
• Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie  

• Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu  

• dla dowolnego celu, także komercyjnego.  

• Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane 

warunki licencji. 

Na następujących warunkach: 
Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i 

 wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, 

rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla 

Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.  
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