


METODYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH DATA PROTECTION IMPACT 
ASSESSMENT



RISK BASED APPROACH

▪ zasada podejścia opartego na ryzyku

▪ stopniowanie środków ochrony uzależnione od

ryzyka naruszenia praw i wolności – podejście

racjonalne

▪ art. 17 ust. 1 dyrektywy 95/46



RYZYKO

▪ brak definicji w ogólnym rozporządzeniu ochronie
danych

▪ motyw 76: Prawdopodobieństwo i powagę ryzyka
naruszenia praw lub wolności osoby, której dane
dotyczą, należy określić poprzez odniesienie się do
charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania danych. Ryzyko należy oszacować na
podstawie obiektywnej oceny, w ramach której
stwierdza się, czy z operacjami przetwarzania
danych wiąże się ryzyko lub wysokie ryzyko.



ART. 24 RODO 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze
zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki obejmują
wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.



SZACOWANIE ZAGROŻEŃ WŁAŚCIWYCH DLA 
PRZETWARZANIA DANYCH I ICH SKUTKÓW

Przed wdrożeniem zabezpieczeń administrator musi ocenić
prawdopodobieństwo i wagę zagrożenia dla praw i wolności osoby,
której dane dotyczą

• Co decyduje? – charakter danych, ich zakres, skala, sposób i cel
przetwarzania, źródło danych

• Rozporządzenie zachowuje technologiczną neutralność

• Sprawdzone rozwiązania – zatwierdzone kodeksy postępowania,
certyfikacja, wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych, sugestie
DPO,



BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

Administrator i procesor wdrażają odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku – uwzględniając

stan wiedzy technicznej 

koszt wdrażania

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia



MOTYW 84 RODO

Aby poprawić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, gdy
operacje przetwarzania mogą wiązać się z wysokim ryzykiem
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, należy
zobowiązać administratora do dokonania oceny skutków dla
ochrony danych w celu oszacowania w szczególności źródła,
charakteru, specyfiki i powagi tego ryzyka. Wyniki oceny należy
uwzględnić przy określaniu odpowiednich środków, które należy
zastosować, by wykazać, że przetwarzanie danych osobowych
odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli ocena
skutków dla ochrony danych wykaże, że operacje przetwarzania
powodują wysokie ryzyko, którego administrator nie może
zminimalizować odpowiednimi środkami z punktu widzenia
dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, przed
przetwarzaniem należy skonsultować się z organem nadzorczym.



OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) 

administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków 
planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, 

ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania



JAK PRZEPROWADZIĆ DPIA?

➢RODO nie wskazuje określonej metody prowadzenia procesu
zarządzania ryzykiem

➢są różne metody, które pozwalają opracować własne wytyczne
w tej materii

➢ocena ryzyka musi być rzetelna i obiektywna

➢to proces wymagający regularnego przeglądu i powtarzania w
razie zmieniających się warunków



OBLIGATORYJNE PRZYPADKI PRZEPROWADZENIA DPIA 
(ART. 35 UST. 3 RODO)

Ocena skutków dla ochrony danych jest obligatoryjna w przypadku:

• systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych
odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą
decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w
podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną;

• przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych,
o których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących
wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10; lub

• systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych
publicznie.



WYKAZ RODZAJÓW OPERACJI PRZETWARZANIA 
PODLEGAJĄCYCH WYMOGOWI DOKONANIA OCENY SKUTKÓW 

DLA OCHRONY DANYCH



ELEMENTY DPIA

• systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów
przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie – prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora;

• ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w
stosunku do celów;

• ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą

• oraz środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz
środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych
osobowych i wykazać przestrzeganie RODO, z uwzględnieniem praw i
prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych
osób, których sprawa dotyczy.



JAK SZACOWAĆ RYZYKO? PRZEGLĄD METOD

▪ wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie DPIA
▪ normy ISO, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem

(ISO/IEC 27005) czy Privacy Impact Assessment (ISO/IEC
29134),

▪ publikacja francuskiego organu nadzorczego CNIL Privacy
Impact Assessment – Methodology (how to carry out a PIA)
oraz Tools (templates and knowledge bases) z czerwca 2015
r.

▪ aplikacja open source do przeprowadzania oceny skutków dla
ochrony danych, opublikowana przez CNIL

▪ UK: Conducting privacy impact assessments code of practice,
Information Commissioner’s Office (ICO), 2014.



JAK ZARZĄDZAĆ RYZYKIEM?

▪ PN-ISO/IEC 31000 (wersja polska) – Zarządzanie
ryzykiem – Zasady i wytyczne

▪ PN-ISO/IEC 27005:2014-01 (wersja polska) –
Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa
– Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
informacji

▪ Ocena skutków przetwarzania ISO/IEC 29134:2017
Guidelines for privacy impact
assessment

▪ konsultacje z organem nadzorczym



UPRZEDNIE KONSULTACJE

to przed rozpoczęciem przetwarzania administrator konsultuje się z 
organem nadzorczym. 

Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie 
powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie 

zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, 


