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POWOŁANIE  
INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH - IOD 

 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - IOD (Z ANG. DATA PROTECTION OFFICER – DPO) I.

Zgodnie z Art. 37 RODO, Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony 

danych, zawsze gdy:  

 przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie 

sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;  

 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach 

przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i 

systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; 

 główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na 

dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz 

danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 

10. 

Zgodnie z art. 37 RODO Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji 

zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk  

w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. 

Inspektor powinien wykazywać się wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą przepisów ochrony 

danych osobowych zarówno krajowych jak i europejskich.  

Administrator danych osobowych powołując Inspektora Ochrony Danych ma obowiązek zapewnić 

środki i organizacyjną odrębność IOD niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, a 

wybór inspektora ochrony danych powinien być dokonany z zachowaniem należytej staranności i z 

uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych osobowych w ramach jednostki. 

Zgodnie z art. 38 RODO ust 2 oraz 3 - Administrator Danych Osobowych ma za zadanie wspierać 

inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do 

wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby 

niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej oraz zapewnia, aby IOD nie otrzymywał instrukcji 

dotyczących wykonywania tych zadań.  

mailto:biuro@servus-comp.pl
http://www.premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/


 

 
_____________________________________ 

                                                                                                                                  2 

Servus Comp Sp. z o.o. Sp. K. 
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25/502  
tel. 12 631-91-22            biuro@servus-comp.pl 
www.premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl               

 

 

BANK
PREMIUMservus comps.c BANK
PREMIUM

Zgodnie z art. 38 RODO Administrator ma gwarantować IOD wykonywania swoich obowiązków z 

odpowiednim stopniem autonomii w strukturze organizacji. Umiejscowienie inspektora w strukturze 

organizacyjnej bezpośrednio pod najwyższym kierownictwem oznacza, że w ramach podejmowanych 

przez siebie czynności nie może podlegać jakimkolwiek innym osobom lub jednostkom organizacyjnym 

wchodzącym w skład struktury administratora danych.  

Jak wskazuje Motyw 97 do RODO – inspektorzy ochrony danych powinni być w stanie wykonywać 

swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny, tj. nie otrzymywać od administratora lub podmiotu 

przetwarzającego instrukcji, co do wykonywania swoich zadań, nie jest on odwoływany ani karany 

przez Administratora za wypełnianie swoich zadań. 

Podległość IOD najwyższemu kierownictwu Administratora daje gwarancję niezależnej, wysokiej 

pozycji inspektora w strukturze jednostki, a ponadto skraca drogę komunikacji w szczególności w razie 

konieczności podejmowania szybkich działań naprawczych w sytuacji naruszenia procedur ochrony 

danych osobowych. 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO, istnieje możliwość nakładania na inspektora ochrony danych innych 

zadań i obowiązków, ale administrator musi zapewnić by nie powodowało to konfliktu interesów. W 

ramach wykładni przepisów RODO, stanowisko IOD nie może być połączone z taką, inną funkcją 

pełnioną w organizacji, która to funkcja wiąże się z ustalaniem sposobów i celów przetwarzania danych 

osobowych. Np. nie może to być dyrektor, kierownik w pionie IT, członkowie zarządu, właściciele 

systemów – bo to osoby decydujące o zakresie i sposobie przetwarzania, a także faktyczni wykonawcy 

procesów (bo powstanie sytuacja samo-nadzoru).  

IOD musi być przede wszystkim niezależny, nie może dostawać „instrukcji” czy wytycznych (poleceń 

służbowych) od Zarządu firmy np. jakie stanowisko w zakresie ochrony danych ma zająć, nie można 

IOD-a zobowiązać do tego aby zajął określone stanowisko (np. korzystne dla Zarządu).  

Art. 38 RODO zobowiązuje administratora oraz podmiot przetwarzający do zapewnienia, by inspektor 

ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych 

osobowych.  

Zgodnie z Wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 w celu zapewnienie zgodności  z RODO i uwzględnianie 

ochrony danych w fazie projektowania istotne jest, by IOD był zaangażowany od najwcześniejszego 

etapu we wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z tym 

angażowanie IOD we wszelkie kwestie związane z ich przetwarzaniem powinno być standardową 

procedurą w organizacji. 
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Do zadań Inspektora Ochrony Danych należą: 

 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają 1.

dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz 

innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

 monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 2.

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w 

dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 

świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z 

tym audyty;  

 udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 3.

wykonania zgodnie z art. 35;  

 współpraca z organem nadzorczym;  4.

 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  5.

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz  

w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

 pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach 6.

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących 

im na mocy niniejszego rozporządzenia (zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO); 

 prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności (Zgodnie z Wytycznymi Grupy 7.

Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów danych osobowych do zadań IOD zaliczono również 

prowadzenie rejestru czynności i kategorii czynności, o których mowa w art. 30 RODO). 

Zgodnie z art. 38 ust 5 RODO IOD jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności, co do 

wykonywania swoich zadań zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego a także  będzie 

zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawa krajowego i unijnego, które będą miały do 

niego zastosowanie i na mocy których, określone informacje objęte są prawnie chronionymi 

tajemnicami. 

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z 

operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. 
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 ZGŁOSZENIE IOD DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH II.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych podmiot, który 

wyznaczył IOD, zawiadamia Prezesa UODO w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, 

nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, numer identyfikacyjny 

REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu,  a także: 

 imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem 

przetwarzającym jest osoba fizyczna;  

 firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku 

gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą;  

 pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem 

przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt 1 i 2;  

 

O każdej zmianie oraz o odwołaniu inspektora należy powiadomić Prezesa UODO w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia zmiany lub odwołania.  

W przypadku wyznaczenia jednego inspektora przez organy lub podmioty publiczne albo przez grupę 

przedsiębiorców, każdy z tych podmiotów dokonuje zawiadomienia.  

Zawiadomienia, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Zgodnie z art. 11 Podmiot, który wyznaczył IOD, udostępnia jego dane (imię, nazwisko oraz adres 

poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora), niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej 

stronie internetowej. 

 

 POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH III.

Pełne dane Administratora danych osobowych oraz dane adresowe 

Powołanie inspektora ochrony danych 

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z 
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dniem proszę wpisać datę powołuje się Proszę podać pełne dane IOD na inspektora ochrony danych w 

Pełne dane Administratora danych osobowych oraz dane adresowe. 

Zadania Inspektora Ochrony Danych zostały opisane w Polityce Ochrony Danych Osobowych.  

 

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:  

Andrzej Popiołek  
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska  
+48 602 220 749   andrzej.popiolek@servus-comp.pl 

Ewa Niesiołowska  
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska  
+48 531 364 287    ewa.niesiolowska@servus-comp.pl 

Anna Stręk  
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska  
+48 781 555 025   anna.strek@servus-comp.pl  

Anna Kramarczyk 
Kierownik ds. projektów IT 
+48 794 671 787    anna.kramarczyk@servus-comp.pl 

Servus Comp Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 6772394344 | Regon: 362815411 | KRS: 0000582481  
https://zadbajobezpieczenstwo.pl  
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl 

Nota prawna:  
1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim. 
2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i 

rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 
kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u 
Klienta.  
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