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Do 25 maja 2018 w Polsce obowiązuje polska ustawa z 1997 o ochronie danych 
osobowych opracowana na podstawie dyrektywy unijnej z 1995. Unijna Dyrektywa 
została wprowadzona na grunt polskich przepisów ustawą o ochronie danych 
osobowych wraz z aktami wykonawczym, które wprowadzały szczegółowe zasady 
m.in. w zakresie przetwarzania i sposobów zabezpieczenia danych osobowych, czy też 
powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), odpowiedzialnego za 
zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO).  
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RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zawierające przepisy w 
zakresie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej należy zawsze rozpatrywać w 
kontekście innych przepisów prawa regulujących kwestie ochrony danych, w tym 
nakładających na Administratorów dodatkowe obowiązki i będących prawami 
nadrzędnymi w zakresie ochrony danych osobowych. 
W przypadku banków zawsze będzie to ustawa prawo bankowe oraz wymienione 
ustawy w zakresie czynności bankowych, Kodeks karny, czy też Rekomendacja „D” 
Komisji Nadzoru Finansowego. 
Dzięki wdrożeniu zaleceń wynikających z Rekomendacji „D”, sektor bankowy jest 
jednym z najlepiej przygotowanych do zbliżających się zmian sektorów. 
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Wprowadzając ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Parlamentowi i 
Radzie Europejskiej przyświecała idea ujednolicenia przepisów w całej Unii, które 
będą stanowić nadrzędny akt wobec praw regionalnych. W dobie globalizacji rynku i 
międzynarodowych transakcji, ujednolicenie prawa ma na celu ułatwienie 
przedsiębiorstwom i organom państwowym działania w ramach ochrony danych 
osobowych. 
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Nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie publikować wytyczne, zatwierdzać 
kodeksy postępowania dla poszczególnych branż i gałęzi biznesowych. Prezes UODO 
będzie również odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, działania 
certyfikacyjne, nadzór nad RODO, edukację w zakresie praw i obowiązków 
dotyczących ochrony danych, postępowania w razie naruszenia przepisów, 
opiniowanie i sporządzanie corocznych raportów z działalności.  
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Z dniem 25.05.2018 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przestaje 
działać, a w jego miejsce pojawi się nowy urząd - Urząd Ochrony Danych Osobowych 
(UODO), który, będzie podlegał Ministerstwu Cyfryzacji.   
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Wraz ze zmianami jakie zachodzą w urzędach, placówkach administracji i 
przedsiębiorstwach, dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 
przekształca się w Inspektora Ochrony Danych (IOD). Nie są to zmiany kosmetyczne, 
lecz mają charakter kompetencyjny i zmierzają do utrzymania właściwych standardów 
podczas przetwarzania danych.    
Aktualnie nie ma obowiązku powołania administratora bezpieczeństwa informacji. 
Administrator sam może wykonywać te czynności. W myśl nowych przepisów 
niektóre podmioty będą miały nie prawo, a obowiązek jego powołania. 
Nie ulega wątpliwości, że banki dokonują operacji przetwarzania wskazanych w 
RODO, jako te wymagające powołania IOD. 
Przepisy RODO przewidują, że obligatoryjne powołanie IOD może być wymagane 
przepisami prawa państwa członkowskiego, 
nie ma jednak jeszcze szczegółowych wytycznych polskiego organu nadzorczego w 
tym zakresie.  
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Projekt nowej Ustawy o ochronie danych osobowych reguluje kwestie związane z 
działalnością nowego Urzędu. Określa wytyczne dotyczące pracy urzędów w obrębie 
Unii Europejskiej. Wprowadzono certyfikację i akredytację zgodności prawidłowego 
zabezpieczenia danych osobowych dla firm. Dotychczasowe wydania tego typu 
dokumentów nie miały mocy prawnej GIODO. Do uzyskania certyfikatu zgodności z 
RODO konieczny będzie udział w procesie certyfikacji, audycie, za który będą 
uiszczane opłaty (prawdopodobnie 4 średnie wynagrodzenia krajowe) i okresowe 
odnawianie takiego certyfikatu w ramach audytów przeprowadzanych przez 
akredytowane organizacje. Za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych grozi 
odpowiedzialność karna i/lub grzywna.  
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RODO oznacza nowe podejście do ochrony danych osobowych. Do tej pory 
funkcjonował zbiór wytycznych i rozporządzenia określające schemat działania. Szybki 
postęp technologiczny spowodował, że dotychczasowe, mało zróżnicowane przepisy i 
zasady nie nadążały za globalnymi zmianami w korporacjach i przedsiębiorstwach. 
Należało stworzyć akt prawny, który nie będzie musiał być zmieniany wraz z rozwojem 
nowych technologii, bo sam nie precyzuje kwestii zabezpieczeń technicznych danych 
osobowych. Możemy powiedzieć, że jest neutralny technologicznie. Dla 
Administratorów danych oznacza to jednak większą odpowiedzialność. Każdy z nich, 
wprowadzając do systemu ochrony danych podejście oparte na ryzyku i zasadę 
rozliczalności, będzie musiał sam zadecydować o zakresie i sposobach zabezpieczeń 
przetwarzanych danych oraz nadzorować przestrzeganie wprowadzonych zasad i 
obowiązków.  

10 



W nowym prawie pojawiły się niezdefiniowane dotychczas pojęcia: pseudonimizacja, 
czyli kodowanie baz danych, których nie można odczytać bez specjalnie 
wygenerowanego klucza. Privacy by design, tzn. ochrona danych już w fazie 
projektowania. Privacy by default, czyli domyślne przetwarzanie tylko tych danych 
osobowych, które są niezbędne w stosunku do każdego konkretnego celu 
przetwarzania. Zdefiniowano i unormowano również pojęcie profilowania, czyli 
przetwarzania polegającego na zbieraniu informacji na temat konsumenta i 
wykorzystywaniu tych danych do oceny niektórych czynników osobowych, np. sytuacji 
ekonomicznej. Tego typu decyzje mogą wywoływać skutki prawne, jak np. odrzucenie 
elektronicznego wniosku kredytowego.  
Od 25 maja, zgodnie z przepisami RODO osoba, której dane dotyczą, powinna mieć 
prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która ocenia jej czynniki osobowe, opierając 
się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym. W praktyce jedyną możliwością 
prowadzenia tego typu działań, będzie uzyskanie wyraźnej zgody osoby na 
profilowanie. 
 
Do nowych obowiązków administratora danych należy także analiza ryzyka przy 
wprowadzeniu odpowiednich zabezpieczeń oraz ocena skutków operacji 
przetwarzania danych (z ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA), która jest 
procesem mającym ocenić wpływ przetwarzania danych na prawa i wolności 
podmiotów, do których dane należą. 
RODO wymienia podstawowe wymagania, które musi spełniać i zawierać DPIA: 
1. opis przewidywanego przetwarzania,  
2. ocenę niezbędności i proporcjonalności przetwarzania danych,  
3. środki przewidziane w celu zapewnienia zgodności,  
4. wyniki oceny ryzyka naruszenia praw i wolności,  
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Slajdy 15-18 obejmują zmiany w ustawie prawo bankowe, jakie zostały zamieszczone 
w projekcie z września 2017 r.: Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych 
osobowych. 
W pierwszej kolejności pojawiają się zapisy dotyczące czynności profilowania.  
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Wskazujące okoliczności w jakich banki mogą dokonywać przetwarzania danych 
poprzez profilowanie. 
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Następnie zapisy dotyczące Przetwarzania danych biometrycznych, co nie zwalnia 
jednak z obowiązku odebrania od osoby fizycznej zgody na przetwarzanie tych 
danych. Dane biometryczne należą do danych szczególnych kategorii, a podstawy 
prawne ich przetwarzania wskazano w art. 9 RODO  
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W art. 112 wskazano także sytuacje, w których banki będą zwolnione z niektórych 
obowiązków.  
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Poprawnie skonstruowany system ochrony danych zawsze powinien być oparty na 
trzech podstawowych zasadach: zapewnienia poufności, integralności i dostępności 
danych. Poufność - zabezpiecza konsumenta przed ujawnieniem jego danych osobom 
nieuprawnionym. Zasada integralności i dostępności wymaga od administratorów 
stosowania odpowiedniej technologii gwarantującej spójność i dostępność danych.   
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Zasada rzetelności i prawidłowości – dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z 
prawem i w sposób transparentny dla osoby, której one dotyczą, administrator 
danych musi zapewnić, że zgromadzone dane osobowe są poprawne i aktualne, a ich 
przetwarzanie przebiega bez zakłóceń. 
Zasada przejrzystości – RODO wymaga, aby wszelkie informacje, kierowane do osób 
fizycznych, formułowane były językiem prostym i przejrzystym. Należy jasno określić 
cele zbierania danych,  adresat ma rozumieć przeznaczony do niego komunikat. 
Zasada ograniczenia celu przetwarzania – ograniczenie wykorzystywania danych do 
innych celów niż te, do których były gromadzone.  
Zasada minimalizacji danych – zbieranie tylko danych niezbędnych dla danego 
procesu. 
Zasada ograniczenia przechowania danych – zapewnienie ograniczenia okresu 
przechowywania danych do ścisłego minimum. Aby zapobiec przechowywaniu danych 
osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, administrator powinien ustalić 
termin ich usuwania lub okresowego przeglądu.  
ZASADA ROZLICZALNOŚCI – Administrator jest nie tylko zobowiązany do 
przestrzegania powyższych zasad i wymogów RODO, ale również powinien być w 
stanie wykazać, że stosowane przez niego metody są zgodne z RODO oraz skuteczne. 
 

17 



W pierwszej kolejności należy zapewnić, aby dane które gromadzimy były 
przetwarzane zgodnie z prawem, czyli posiadać tzw. przesłankę legalizującą 
przetwarzanie. 
Zarówno obecna ustawa o ochronie danych osobowych, jak i RODO, wskazują 
przypadki, których spełnienie legalizuje proces przetwarzania informacji. W art. 6 
RODO wskazano 6 takich sytuacji, w przypadku banków najczęściej będą to:  

• zgoda, 

• wypełnienie obowiązku prawnego, 

• realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, 
wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów administratora. 
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Przeprowadzając weryfikacje poprawności funkcjonowania systemu ochrony 
osobowych warto zacząć od jego fundamentów. 
Prawidłowo skonstruowany system obejmuje wszystkie powyższe zagadnienia, 
zarówno w odniesieniu do obecnej ustawy jaki i RODO. 
RODO nakłada nowe obowiązki w zakresie zgłoszeń do organu nadzorczego, 
obowiązku informacyjnego oraz praw przysługujących osobom, których dane 
przetwarzamy. 
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Podsumowując podstawowe założenia RODO w zakresie budowy systemu zarzadzania 
ochroną danych, każdy administrator będzie musiał wykazać, że zastosował 
najbardziej adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń środki techniczne i 
organizacyjne, zabezpieczające cały proces przetwarzania danych.  
Przeprowadzając wszystkie analizy należy uwzględnić: stan wiedzy technicznej, koszt 
wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych, a także ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane przetwarzamy. 
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Aby ustalić, czy przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (dpia) jest 
obowiązkowe, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dany rodzaj operacji 
przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych? 
RODO wskazuje 3 takie przypadki. 
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Dodatkową pomocą w określeniu operacji, dla których wymagane jest 
przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych jest publikacja GIODO. W 
opublikowanym wykazie rodzajów przetwarzania GIDO podaje m.in. wymienione na 
slajdzie przykłady procesów i systemów, które mogą występować w banku i będą 
wymagały przeprowadzenia DPIA. 
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Po 25 maja, także Prezes UODO będzie publikował na łamach Biuletynu Informacji 
Publicznej dobre praktyki i standardy dla różnych branż i sektorów związane z ochroną 
danych osobowych.  
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W budowaniu zbiorów danych uczestniczą wszyscy pracownicy, a nie tylko IOD, 
dlatego należy zapewnić sprawny i rzetelny przepływ informacji od szeregowego 
pracownika do IOD-o i Zarządu. 
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Pracownicy Biura Obsługi Klienta wprowadzają  dane Klientów do zbiorów, a 
kierownik jednostki (komórki organizacyjnej) kontroluje proces wprowadzania i 
zmiany w zbiorach danych. Przeprowadza on wstępne analizy ryzyka i zapobiega 
naruszeniu praw lub wolności osób fizycznych. 
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Zakres obowiązków pracownika powinien być jasno określony tzn. sposób i zakres 
przekazywania informacji, uzyskanie zgody od Klienta na przetwarzanie danych. 
Pracownik powinien wiedzieć jak, jakie i w jakim celu ma zbierać dane. Pracownik 
BOK, jako pierwsze ogniwo łańcucha RODO, ma obowiązek zgłaszania do IOD 
wszelkich incydentów i uwag Klientów. 
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Administrator danych osobowych jest zobowiązany do szyfrowania i zabezpieczenia 
hasłem danych osobowych, by w razie wycieku osoby trzecie nie mogły ich przeczytać 
ani skojarzyć danych z właścicielami. W razie utraty danych, do obowiązków 
administratora należy jak najszybsze ich odzyskanie. Aby zagwarantować spełnienie 
w/wym. wymagań, IOD musi regularnie sprawdzać i testować zabezpieczenia 
techniczne i organizacyjne. 
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Każdy z tych trzech czynników bezpieczeństwa jest bardzo ważny przy zabezpieczaniu 
danych. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa systemu ochrony danych, 
zabezpieczenia muszą zostać wdrożone na 3 niezależnych poziomach. 
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PwC – PricewaterhouseCoopers 
Najczęstszym źródłem ataków są pracownicy byli lub obecni, co stanowi prawie 50% 
incydentów. 
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Ignorowanie incydentów może mieć dalekosiężne skutki, często wykraczające poza 
płaszczyznę działania danej jednostki, stwarzając np. niebezpieczeństwo czy chaos 
komunikacyjny. 
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Cyberprzestępstwo przybiera różne formy, poczynając od blokowania urządzeń np. 
serwerów, poprzez sztucznie wzmożony ruch, aż po kradzież danych za pomocą 
złośliwego oprogramowania.  
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Człowiek, jako najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa firmy, może przyczynić 
się do kradzieży danych w sposób świadomy (kradzież, szantaż) lub nieumyślnie 
(otwieranie niesprawdzonych maili, wprowadzenie wirusa do systemu z zewnątrz).  
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Dzięki szkoleniom pracownik nabywa podstawowe umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa i poznaje zasady (np. zasada czystego biurka i ekranu), dzięki którym 
minimalizuje zagrożenie wykradzenia danych podczas obsługi klientów. Szkolenia 
podnoszą czujność pracowników i uczą spostrzegawczości. 
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Dzięki procedurom bezpieczeństwa określonym przez inspektora, pracownicy mogą 
uniknąć wycieku danych, a w ramach szkoleń mogą uzupełniać swoje umiejętności. 
Audyty i testy bezpieczeństwa wykonywane przez firmy zewnętrzne pozwalają 
wychwycić ewentualne niedociągnięcia w systemie wewnętrznym. 
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Przykładowy rejestr dotyczący rekrutacji pracownika 
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Przykładowy rejestr dotyczący udzielanego kredytu 
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Do obowiązków administratora należy informowanie Klientów o dokładnym adresie i 
nazwie administratora danych. Klient musi mieć dostęp do informacji określających 
cel zbierania danych oraz gwarancję dostępu do tych danych i możliwość ich 
modyfikacji w dowolnym momencie.  
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W katalogu informacji RODO pojawiły się nowe obowiązki tzn. podawanie danych 
kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych i okres przechowywania danych. Klient 
ma możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego i cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie.  

44 



45 



Podczas pobierania danych administrator bazy danych dostarcza kopię danych 
podlegających przetwarzaniu.  Raz na 3 miesiące klient może pobrać kopię takich 
danych, a za częstsze pobieranie danych administrator może pobrać opłatę. 
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Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia danych, gdy nie są one już 
potrzebne do celów, do jakich zostały pobrane, jakkolwiek w przypadku banków to 
prawo jest ograniczone innymi przepisami prawa, w tym prawem bankowym. 
Dlatego w każdej sytuacji żądania przez klienta realizacji prawa do bycia 
zapomnianym należy taki wniosek przekazać do IOD i to on podejmuje decyzje w 
jakim zakresie to prawo zostanie zrealizowane. 
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Wyjątki 
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Po stwierdzeniu incydentu, Administrator ma obowiązek dokonania „samodonosu” 
do UODO w ciągu 72 godzin. Jeżeli zaistniały incydent nie spowoduje ryzyka 
naruszenia praw osób fizycznych, Inspektor nie musi go zgłaszać do UODO, ale 
decyzję taką podejmuje na własną odpowiedzialność.   
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