
 

ZARZĄDZANIE OBSZAREM DANYCH OSOBOWYCH 
AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO 

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR – General Data Protection 
Regulation) wprowadziło szereg zmian, które dotyczą wszystkich Banków. Nowe regulacje kładą nacisk na praktyczne 
zarządzanie obszarem ochrony danych osobowych, a nie tylko na formalną zgodność  
z Rozporządzeniem.  

UODO zaleca przeprowadzenie Audytu Zgodności Ochrony Danych Osobowych RODO, z uwagi na dużą 
różnorodność interpretacji wprowadzonych przepisów RODO i pojawiające się wątpliwości.                                        
Organ nadzorczy rozpoczął już kontrole w tym zakresie.      
Sprawdzane są przede wszystkim:  

✓ wdrożone mechanizmy zabezpieczeń 
✓ sposób prowadzenia Rejestrów Czynności Przetwarzania Danych 
✓ Klauzule Informacyjne 
✓ procedury dotyczące Obsługi Praw Klienta 
✓ Zgody Klientów na przetwarzanie danych osobowych itd.  

Zgodność z RODO, podobnie jak w przypadku Rekomendacji D, lub Wytycznych IT Komisji Nadzoru Finansowego, 
jest podstawą przejrzystego zarządzania systemem bezpieczeństwa danych osobowych.  Wymaga to zdecydowanie 
szerszych kompetencji niż kompetencje prawne, tradycyjnie kojarzone z danymi osobowymi. Do prawidłowego 
prowadzenia polityki RODO niezbędne jest także doświadczenie w praktycznym zarządzaniu bezpieczeństwem 
informacji oraz infrastrukturą teleinformatyczną. Współpraca m.in. z działem IT jest konieczna. 
Audyt Zgodności Ochrony Danych Osobowych RODO obejmuje weryfikację:  

✓ powołania i umiejscowienia Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych w strukturze organizacyjnej Banku,  
a także zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

✓ dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych 
osobowych 

✓ prowadzonych rejestrów, w tym Rejestru Czynności 
Przetwarzania Danych Osobowych 

✓ klauzul informacyjnych kierowanych do Klientów 
Banku 

✓ procedury przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny 
skutków przetwarzania danych osobowych 

✓ procedury obsługi praw klienta w zakresie 
przetwarzania danych osobowych 

✓ procedury zgłaszania i postępowania w razie 
incydentów bezpieczeństwa danych osobowych 

✓ analiz podmiotów, którym powierzone zostały dane 
osobowe na mocy Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych 
Osobowych 

✓ zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych 
✓ procedur przeglądu zgodności przetwarzania i procedur 

z wymaganiami prawnymi oraz ze standardami obowiązującymi 
w Banku 

Zgodnie z Rozporządzeniem, na każdym administratorze danych spoczywa obowiązek wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność w wymogami rozporządzenia, jednak rewolucyjny charakter ma 
wprowadzenie nowych zasad, które zwiększają samodzielność, ale i odpowiedzialność administratorów danych. 
Zalecany Audyt Zgodności z RODO weryfikuje na jakim poziomie wdrożenia zgodności z RODO znajduje się Bank.  
Pozwoli to uniknąć wielu niejasności na linii:    Klient - Bank - Urząd,  mając na uwadze na jakim poziomie różnorodności i 
interpretacji przepisów przez doradców przebiegało wdrożenie RODO. 

Więcej informacji oraz kontakt w celu ustalenia terminu: 

Barbara Dyka             Servus Comp 
Koordynator ds. Audytów i Szkoleń 

certyfikat ITIL Foundation 

             kom: 608 407 668     tel: +48 12 631 91 22     
barbara.dyka@servus-comp.pl 

Anna Stręk           Servus Comp 
Audytor Wiodący SZBI, Szef Zespołu Audytorów 

Proceduralnych, Szkoleniowiec, certyfikat ITIL Foundation 
+48 781 555 025 

anna.strek@servus-comp.pl 
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