
Jak uzyskać zgodność z RODO
Kodeks dobrych praktyk 
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Najcenniejszym surowcem nie jest już gaz, ani ropa, tylko DANE

Dane, a szczególnie dane osobowe są najcenniejszym surowcem, dlatego Parlament Europejski i Rada UE 
w rozporządzeniu RODO/GDPR nakazuje ochronę danych osobowych – obowiązuje od 25 maja 2018 r.
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Dlaczego organizacja powinna być zgodna z RODO 
(Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych)?

▪ Czym jest RODO – unijne rozporządzenie uchwalone 27 kwietnia 2016 roku, którego celem jest

ochrona danych osobowych mieszkańców UE przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez firmy,

instytucje i inne organizacje.

▪ Od kiedy obowiązuje RODO – rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 maja 2016 roku z

dwuletnim vacatio legis, zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku.

▪ Kogo dotyczy RODO – każdej firmy, instytucji, organizacji społecznej, etc., która prowadzi działalność

na terenie UE i gromadzi oraz przetwarza dane osobowe.

▪ Co dzieje się, jeśli organizacja nie uzyska zgodności – wyciek, utrata, przetwarzanie danych bez zgody

ich właściciela grożą karami finansowymi do 4% światowego obrotu z ostatniego roku lub 20 mln

euro; mogą nastąpić straty wizerunkowe oraz idące za nimi utrata wartości lub klientów.

▪ Treść RODO (link)
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https://giodo.gov.pl/pl/569/9276


Najważniejsze wyzwania RODO
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Wyzwanie RODO #1 – określenie, czym są dane osobowe wg 
RODO

RODO nie precyzuje, czym są dane osobowe. To, czy przedmiotowy zestaw danych jest
przykładem danych osobowych zależy od ich charakteru, zakresu, kontekstu i celu
przetwarzania,

Art. 4 „dane osobowe”
„oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej”
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Wyzwanie RODO #2 - przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany:

• zbieranie
• utrwalanie
• organizowanie
• porządkowanie
• przechowywanie
• pobieranie
• przeglądanie
• wykorzystywanie
• ograniczanie
• adaptowanie lub modyfikowanie
• ujawnianie poprzez przesłanie
• rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie
• dopasowywanie lub łączenie
• usuwanie lub niszczenie
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Wyzwanie RODO #3 - podejście bazujące na ryzyku

• uzależnia większość podejmowanych działań od ryzyka dla praw, wolności
właściciela danych, a nie administratora,

• podejmowane działania muszą być adekwatne dla stwierdzonego ryzyka.

Art. 32 „Bezpieczeństwo przetwarzania”

„…Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot 
przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne…”
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Wyzwanie RODO #4 - administrator i podmiot przetwarzający

• dane muszą być zbierane zgodnie z prawem, za zgodą właściciela, przetwarzane tylko
w celu, dla którego zostały zebrane (Opt IN/Opt OUT),

• przetwarzanie danych musi być rejestrowane,
• obowiązek informacyjny wobec organu nadzorczego – 72h od wykrycia incydentu,
• obowiązek oceny skutków dla ochrony danych,
• administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które

zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych,

• za naruszenia praw związanych z ochroną danych przez podmiot przetwarzający
odpowiada administrator,

• prywatność w fazie projektowanie – privacy by design,
• prywatność jako opcja domyślna – privacy by default.
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Wyzwanie RODO #5 - prawa właścicieli danych

• prawo do bycia zapomnianym
• prawo dostępu do danych
• prawo do sprostowania danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wiedzy i informacji o profilowaniu
• prawo do uzyskania wyjaśnienia co do decyzji zautomatyzowanej
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• prawo do ochrony danych osobowych (poufność, integralność, dostępność)
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Obszary mające wpływ na uzyskanie zgodności z RODO

Ludzie

Procesy Systemy

Wymogi RODO
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„RODOodporność” w 10 krokach
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OCENA 
ZGODNOŚCI

INWENTARYZACJA 
DANYCH 

jakie zbiory posiada klient, ocena 
ich istotności i wrażliwości, gdzie je 

przechowuje, kto ma do nich 
dostęp, po co i w jaki sposób 

przetwarza

RODOodporność w 10 krokach

ANALIZA 
RYZYKA 

związanego 
z przetwarzaniem danych 

od strony technicznej 
oraz prawnej

OCENA STANU 
OBECNEGO 

przegląd stosowanych 
zabezpieczeń: w systemach 

IT, w umowach 
z podwykonawcami, analiza 

klauzul z klientami

ZALECENIE 
jak adekwatnie do potrzeb 

dostosować system 
przetwarzania danych 
od strony technicznej 

oraz prawnej

WDROŻENIE

UTRZYMANIE 
ZGODNOŚCI 

PLAN ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI 
zaplanowanie działań dostosowujących 

w obszarze procedur 
i standardów, procesów, organizacji 

oraz technologii

WDROŻENIE I INTEGRACJA
przygotowanie polityki prywatności, zaprojektowanie architektury rozwiązania 

technicznego, przygotowanie procedur dotyczących realizacji praw osób, których 
dane dotyczą, edycja klauzul oraz zgód dla klientów, przygotowanie wzoru umów 

z podwykonawcami, przygotowanie dokumentacji zgłoszenia incydentu 
bezpieczeństwa, wdrożenie zmian w systemach IT

MONITOROWANIE 
INCYDENTÓW 

detekcja i interpretacja 
incydentów bezpieczeństwa

OGRANICZENIE SKUTKÓW 
INCYDENTÓW 

przygotowanie komunikacji do 
klientów, notyfikacji do organów 

nadzoru, zabezpieczenie i naprawa 
środowiska IT, ochrona prawna

ZAPEWNIENIE CIĄGŁEJ 
ZGODNOŚCI

monitorowanie działania systemu 
przetwarzania danych, wdrażanie 
niezbędnych korekt, utrzymanie 

poziomu bezpieczeństwa 
i zgodności z RODO

PODNOSZENIE 
ŚWIADOMOŚCI 

szkolenie i angażowanie 
pracowników 

jak dbać o bezpieczeństwo
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Ocena zgodności i wdrożenie RODO

Etap 1 
Ocena zgodności

Etap 2
Raport z rekomendacjami 

oraz szkolenie

Etap 3 
Wdrożenie           

(Modelowa dokumentacja) 
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Etap 1 – Identyfikacja zakresu

Analiza organizacyjno-techniczna ma na celu ustalenie zakresu i kontekstu przetwarzania 
danych osobowych w organizacji, a w szczególności:
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▪ w jakich procesach biznesowych i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe,

▪ czy struktura organizacyjna wspiera ochronę danych osobowych,

▪ w jakim stopniu spełniony jest wymóg uwzględniania ochrony danych osobowych (privacy by design) przy 

prowadzeniu działalności,

▪ jakie środki techniczne i organizacyjne są stosowane w celu minimalizowania zakresu przetwarzania i dostępu 

upoważnionych osób do danych osobowych (privacy by default),

▪ jak zapewniony jest wymóg przechowywanie danych nie dłużej niż dopuszcza to prawo i uzasadniony interes 

organizacji (retencja danych),

▪ czy i jak zarządzane jest bezpieczeństwo oraz ocena zdolności do wykrywania incydenty bezpieczeństwa danych 

osobowych,

▪ jak zarządza się ryzykiem oraz czy możliwe jest oszacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,

▪ jakie systemy teleinformatyczne są wykorzystywane w procesach przetwarzania danych osobowych.



Etap 1 – Ocena zgodności prawnej

Analiza prawna ma na celu ustalenie:

▪ czym są dane osobowe dla danej organizacji,

▪ czy jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych w istniejącym zakresie – jeśli nie, czy jest możliwe 

uzyskanie wymaganych zgód,

▪ jaki jest status prawny podwykonawców administratora danych osobowych,

▪ możliwości wyodrębnienia współadministratorów, administrator/ współadministrator,  procesor/ subprocesor,

▪ czy stosowane są prawidłowe treści zgód, klauzul, informacji,

▪ czy w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte są niezbędne klauzule

(zgody i wymogi informacyjne),

▪ zgodności umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO,

▪ czy procedura wyboru podwykonawców, którym przekazywane są dane, spełnia wymogi RODO,

▪ czy możliwe jest realizowanie praw osób, których dane osobowe są przetwarzane.
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Etap 2 – Raport z rekomendacjami i szkolenie

▪ Raport zawierający katalog luk wraz z rekomendacjami, jak powinny być usunięte, w celu osiągnięcia zgodności z 

wymaganiami RODO.

▪ Szkolenie  stacjonarne  - omówienie raportu  i nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym 

rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych. 
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Etap 3 – Wdrożenie (I)
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Zakres udostępnionych dokumentów modelowych powinien obejmować:

▪ wzory klauzul informacyjnych oraz zgód;

▪ wzór zapisów do umów z kontrahentami (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), w tym klauzul 

dotyczących podpowierzenia przetwarzania danych;

▪ procedura odnosząca się do inspektora ochrony danych osobowych (DPO) - wybór, zakres obowiązków; wzór 

polityki prywatności;

▪ klauzulę zgody na przetwarzania;

▪ procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą;

▪ formularz zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;

▪ wzór rejestru czynności przetwarzania;

▪ wzór procedury dokonywania analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych (PIA) wraz z 

narzędziem do analizy ryzyka i PIA.

Modelowe dokumenty mogą wymagać dostosowania do specyfiki organizacji.



Etap 3 – Wdrożenie (II)
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Zakres udostępnionych dokumentów modelowych powinien obejmować:

▪ polityka bezpieczeństwem informacji, polityka ochrony danych osobowych (tym zasady w zakresie privacy by 

design i privacy by default)

▪ zasady zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;

▪ procedura zarządzania uprawnieniami i dostępami do systemów informatycznych;

▪ procedura retencji danych; 

▪ procedura zarzadzania zmianą w systemach informatycznych;

▪ procedura zarzadzania incydentami bezpieczeństwa, w tym incydentami naruszenia danych osobowych;

▪ procedura zarządzania dostawcami zewnętrznymi w zakresie systemów IT;

▪ plan szkoleń, z uwzględnieniem zakresu i grup docelowych szkoleń z bezpieczeństwa danych osobowych.

Modelowe dokumenty mogą wymagać dostosowania do specyfiki organizacji.



TECHNICZNE FORMALNE

RODO

testy podatności, testy penetracyjne 

projektowanie technicznych 
zabezpieczeń

polityka bezpieczeństwa

szkolenia 

ciągły monitoring i wsparcie 
cyberekspertów – SIEM/SOC

cyberubezpieczenie

PIA (private impact assesment)wdrożenie technicznych 
zabezpieczeń 

Utrzymanie zgodności z RODO 
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Ochrona stacji końcowych: 
endpoint security; 
anti-malware, 
anti-phishing, zero-day

Ochrona przed wyciekiem bądź 
kradzieżą danych 
DLP (Data Leak/Loss Prevention) 

Ochrony sieci 
wewnętrznej przed 
atakami z Internetu
NGF (Next Generation
Firewall)

Analiza i profilowanie 
behawioralne 
UBA (User Behaviour
Analysis z wykorzystaniem 
uczenia maszynowego)

Ochrona sieci przed 
podłączeniem nieznanych 

albo niezaufanych urządzeń 
NAC (Network Access Control)

Poufność danych oraz 
zarządzanie uprawnieniami
IRM (Information 
Right Management)

Monitorowanie dostępu do 
infrastruktury, zarządzanie 

dostępami i hasłami 
PAM (Privilege Access 

Management)

Ochrona urządzeń 
mobilnych 

- MDM (Mobile Device 
Management) 

Ochrona baz danych
DAM (Database 

Activity Monitoring) 

Monitorowanie incydentów
bezpieczeństwa 
SIEM (Security Information and 
Event Management) 

Zarządzanie IT oraz 
Business Continuity

IT Service Management, 
backup, storage, replikacja

danych

Monitorowanie zgodności i 
zarządzanie ryzykiem 

Systemy GRC (Governance
Risk Management and 

Compliance)

Zabezpieczenia techniczne dla RODO
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Cechy rzetelnego partnera wdrażającego RODO

Referencje – podmioty, które realizowały projekty w obszarach: bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych,  
analiza i zarządzanie ryzykiem, audyt zgodności z normami oraz wymaganiami ISO 27001, budowa polityk bezpieczeństwa, 
projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń teleinformatycznych, doświadczenie w prawie nowych technologii i compliance. 

Kompetencje w obszarze szacowanie ryzyka - art. 286 ust.1 pkt. 5 lit.  a Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009 roku rekomenduje się, aby szacowanie ryzyka było wykonywane przez kompetentnych konsultantów, najlepiej 
posiadających wiedzę potwierdzoną certyfikatami np. CISA (Certified Information Systems Auditor).

Weryfikacja poprawności zabezpieczeń systemów IT - testy podatności lub testy penetracyjne realizowane przez  osoby 
z uznanymi na świecie certyfikatami np. CEH (Certified Ethical Hacker), działania zgodnie ze standardami, np. OWASP.
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www.immusec.com

IMMUSEC Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 12F/1

02-972 Warszawa

Bezpieczeństwo informacji jest dla nas priorytetem. Wszystkie 

nasze procesy ofertowania, realizacji

i raportowania objęte są Systemem Zarządzania 

Bezpieczeństwem informacji zgodnym z ISO/IEC 27001

IMMUSEC – czynimy bezpieczeństwo prostym 

Materiał został przygotowany w oparciu o doświadczenia firmy IMMUSEC we wdrażaniu zgodności z RODO i innymi 
wymaganiami (ISO IEC 27000, ISO 22301, NIS, KNF i KRI) w największych organizacjach w Polsce.

IMMUSEC to:

• ponad 10 lat doświadczenia we wdrażaniu cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie,
• najlepsi eksperci posiadający międzynarodowe certyfikaty zawodowe m. in. CISA, CIA, CISM, CISSP, CRISC, CLFE, 

CEH, potwierdzające wiedzę i doświadczenie,
• certyfikat ISO 27001 potwierdzający bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez firmę,
• R&D i inwestycje w cyberbezpieczeństwo, które przyspieszają rozwój firmy.

Wspieramy firmy na wszystkich etapach budowy bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić, by bezpieczeństwo
było skuteczne i proste.

Tel. +48 22 3797470

Fax. +48 22 3797479

Email: biuro@immusec.com
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