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I. ZMIANY PRAWNE
W OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE
OD 1 STYCZNIA 2015 R.
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przyjęta w ramach
tzw. IV pakietu deregulacyjnego, która wprowadziła zmiany w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Nowe zasady ochrony danych osobowych dotyczą przede wszystkim: zmiany statusu administratorów bezpieczeństwa informacji
(ABI), którzy staną się wewnętrznymi inspektorami ochrony danych
i będą nadzorować proces przetwarzania danych w firmie, zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbiorów danych do GIODO w określonych przypadkach i ułatwienia transferu danych do państw trzecich.
Najważniejsze zmiany praktyczne dotyczą jednak roli ABI oraz
jego nowych zadań w organizacji.

Powołanie i zgłoszenie administratora bezpieczeństwa informacji
Artykuł 36a ustawy o ochronie danych osobowych mówi, że administrator danych, np. kierownik placówki medycznej, może powołać
administratora bezpieczeństwa informacji. Oznacza to, że nie ma
7

UOV23.indd 7

15-02-09 14:08

Ochrona danych medycznych w 2015 roku

już bezpośredniego obowiązku jego powoływania. Jednak zgodnie
z brzmieniem art. 36b w przypadku niepowołania administratora
bezpieczeństwa informacji zadania ABI wykonuje administrator
danych. W obu przypadkach musi więc w organizacji być ktoś, kto
zapewni przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
Natomiast powołując administratora bezpieczeństwa informacji
i zgłaszając taką osobę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (GIODO), administrator danych będzie zwolniony z niektórych obowiązków.
Pamiętaj!
ABI powołany przed 1 stycznia 2015 r. powinien zostać zgłoszony do rejestru GIODO do 30 czerwca. Jeżeli nie zostanie
zgłoszony – to jego zadania przejmuje administrator danych
osobowych – czyli szef (właściciel, dyrektor) placówki.

Administrator danych jest zobowiązany zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania
lub odwołania. Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny
rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykreślenie
ABI z rejestru następuje po powiadomieniu GIODO przez administratora danych o odwołaniu. Generalny Inspektor może również
z urzędu wydać administratorowi danych decyzję o wykreśleniu administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru, jeżeli dany ABI nie
spełnia określonych warunków lub nie wykonuje swoich zadań.

Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych
Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należą m.in.:
sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie
8
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sprawozdania dla administratora danych. ABI wprawdzie zawsze
miał to robić, ale teraz obowiązek audytu wewnętrznego, sprawdzeń
i sporządzania rocznych sprawozdań został szczegółowo określony.
Powstał projekt rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Projekt ten
określa tryb i sposób sprawdzania zgodności przetwarzania danych
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie. Wprawdzie trwają jeszcze konsultacje tego dokumentu, ale najpewniej treść przedstawiona na
stronach MAiC już bez większych zmian wejdzie w życie.
Pamiętaj!
Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora
bezpieczeństwa informacji (ale tylko wpisanego do rejestru
GIODO) o dokonanie sprawdzenia w danej placówce „zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami” – wskazując zakres i termin sprawdzenia.

W projekcie opisano czynności, jakie należy podjąć w ramach
sprawdzenia i w celu zweryfikowania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawdzenie ma być dokonywane dla administratora danych, a czasami
dla Generalnego Inspektora. Sprawdzenie dla administratora danych ma mieć charakter sprawdzenia planowego – według planu
sprawdzeń przygotowanego przez administratora bezpieczeństwa
informacji lub sprawdzenia pozaplanowego – w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
Dzięki temu GIODO nie musi już osobiście (czyli w praktyce przez
swoich inspektorów) odwiedzać z kontrolą administratora danych
– wystarczy, że otrzyma wyczerpujące odpowiedzi w danej sprawie
od ABI. Dotyczy to jednak administratora danych, który powołał
9
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administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go do GIODO.
Zgłoszeń można dokonywać już od 1 stycznia 2015 r. na podstawie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora
bezpieczeństwa informacji. Administratorzy bezpieczeństwa informacji obecnie pełniący tę funkcję również będą musieli być zgłoszeni
przez administratora danych do Generalnego Inspektora. Do 28 stycznia 2015 r. – kiedy to obchodzony jest dzień ochrony danych osobowych – zgłoszonych do rejestru GIODO było 100 administratorów.

Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji
Kolejnym zadaniem ABI jest nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, tj. Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych.
Chodzi o to, aby dokumentacja była kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami oraz opisywała stan faktyczny w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Pamiętaj!
Na Politykę bezpieczeństwa informacji może składać się wiele
różnych instrukcji, procedur, regulaminów itd.

Z zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa informacji
oraz z przepisami ochrony danych ABI ma obowiązek zapoznać
wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
W jaki sposób to zrobi, to już kwestia wtórna. Może zorganizować szkolenie, instruktaż, odesłać do dokumentacji, przeprowadzić
szkolenie online itp. Po jego odbyciu powinien pobrać od współpracowników oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami odnośnie do ochrony danych.
10
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Natomiast podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces
przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich
zagadnień, jak zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność
prawna, stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko
błędów ludzkich. Obowiązek ten wynika z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zwolnienie z obowiązku rejestrowania zbiorów danych u GIODO
Administrator danych, który powoła administratora bezpieczeństwa informacji, będzie zwolniony z obowiązku rejestrowania zbiorów
danych u GIODO, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe, a podlegających zgłoszeniu. Obowiązek prowadzenia jawnego
rejestru zbiorów jest zadaniem ABI. Jawnego, czyli na przykład opublikowanego na stronie internetowej administratora danych lub dostępnego na żądanie osoby, której dane dotyczą. W przygotowaniu
i konsultacjach jest także rozporządzenie ministra administracji
i cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora
bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Niezależność i skuteczność ABI
W zmienionych przepisach dużą wagę kładzie się na niezależność
i skuteczność administratora bezpieczeństwa informacji. Artykuł 36a
ust. 4 mówi, że administrator danych może powierzyć administratorowi bezpieczeństwa informacji wykonywanie innych obowiązków,
jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań określonych
11

UOV23.indd 11

15-02-09 14:08

