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Czy mnie to dotyczy ? 
 

TAK NIE 
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Definicja ustawowa danych osobowych zawarta jest w 

art. 6 ustawy.  

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej.  

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość 

można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez 

powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka 

specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, 

fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości 

osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.” 
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Czy muszę się tym przejmować? 
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Kary za nieprzestrzeganie zasad wynikających z 
ustawy o ochronie danych osobowych: 

Art. 49 – za przetwarzanie danych osobowych bez 
podstawy prawnej – ograniczenie lub pozbawienie 
wolności do 2 lat  

Art. 51 – za udostępnienie lub umożliwienie dostępu do 
danych osobom nieupoważnionym – ograniczenie 
lub pozbawienie wolności do 2 lat 

Art. 52 – za niezabezpieczenie danych w odpowiedni 
sposób przed zabraniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez osobę nieuprawnioną – 

ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku  
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Kary za nieprzestrzeganie zasad wynikających z 
ustawy o ochronie danych osobowych: 

Art. 53 – za niezgłoszenie zbioru danych do rejestracji – 
ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat 

Art. 54 – za niedopełnienie obowiązku poinformowania 
osoby, której dane dotyczą, o jej prawach, lub 
nieprzekazanie tej osobie informacji 
umożliwiających korzystanie z praw 
przyznanych jej w niniejszej ustawie – 
ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku 

Art. 54a –za udaremnianie lub utrudnianie wykonania 
czynności kontrolnej – ograniczenie lub 
pozbawienie wolności do 2 lat 
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Najważniejsze obowiązki nałożone na przedsiębiorcę przez przepisy o 

ochronie danych osobowych w uproszczeniu: 

 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych 

osobowych 

 zgłoszenie posiadanych zbiorów danych osobowych Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych osobowych 

 udostępnienie danych osobowych w określonych przypadkach 
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Zbiór danych osobowych pracowników  

Zbiór danych osobowych klientów  

Zbiory Danych Osobowych 
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Zbiór 1 

Zbiór  2 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

– obowiązek wynikający z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Bezpieczeństwa  

Danych Osobowych 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja zarządzania 

systemem informatycznym 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja postępowania w 

sytuacji naruszenia 

bezpieczeństwa danych 

osobowych 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoważnienia do 

przetwarzania danych 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewidencja osób 

upoważnionych do 

przetwarzania danych 

osobowych 
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Dokumentacja ochrony danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres praw i obowiązków 

Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji 

(ABI) 
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http://www.giodo.gov.pl 

http://egiodo.giodo.gov.pl 

https://edugiodo.giodo.gov.pl 

 

 

Warto wiedzieć… 

http://www.giodo.gov.pl/
http://egiodo.giodo.gov.pl/
https://edugiodo.giodo.gov.pl/
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Tak więc, wobec wymogów realnej 

konkurencji, wzrostu jakości pracy i usług, 

poszanowania prawa i oczekiwań 

pracowników i klientów niezbędne jest 

skuteczne opanowanie całego zakresu 

ochrony danych osobowych w firmie. 
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Dziękuję za uwagę 


