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Publikacja pod redakcją radcy prawnego Mateusza Oskroby z Kancelarii Prawnej Piszcz
i Wspólnicy

Autorzy:
Mateusz Oskroba, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Jakub Grabowski, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Publikacja została przygotowana w oparciu o następujące akty prawne:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE z 4 maja 2016 r. seria L 119) – zwane
dalej „RODO”,
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), zwana
dalej „kc”,
3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) –
zwana dalej „uodo”.
Publikacja odwołuje się również do udostępnionych w dniu 13 września 2017 roku na stronie
Ministerstwa Cyfryzacji projektów: ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie zagadnienia nowych unijnych zasad dotyczących ochrony danych
osobowych, związanych z wejściem w życie RODO. Niniejsza Informacja nie stanowi porady prawnej, lecz jest poglądem Autorów
na przedstawianą tematykę. Kancelaria nie odpowiada za stosowanie tej publikacji w praktyce.

Poznań, dnia 30 września 2017 roku
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Wstęp
Chcielibyśmy
na
wstępie
uświadomić
Czytelnika, że obowiązek ochrony danych
osobowych nie jest w Polsce niczym nowym
lub nadzwyczajnym. Może się to wydać
zaskakujące, ale uodo obowiązuje w Polsce
od prawie 20 lat!
Również rozwiązania przyjęte w samym
RODO nie stanowią wielkiej rewolucji
w zakresie ochrony danych. Niewątpliwie
jednak administratorzy danych osobowych
oraz organy władzy publicznej muszą się
odpowiednio przygotować na dzień 25 maja
2018 roku (data, w której RODO zacznie
obowiązywać), aby nowe rozwiązania, które
przewiduje RODO mogły być od tego
momentu skutecznie wykorzystywane.

Bardzo dużo pracy spoczywa na władzach
publicznych – muszą one bowiem przyjąć
nową ustawę dostosowaną do RODO,
dokonać przeglądu całego stanu prawnego
związanego z ochroną danych i wydać
odpowiednie instrukcje oraz wytyczne
pozwalające stosować przepisy unijnego
aktu prawnego.
Na chwilę przygotowywania niniejszej
Publikacji, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło już projekt nowej ustawy o ochronie
danych osobowych oraz projekt ustawy
przepisy wprowadzające ustawę o ochronie

danych osobowych. Jak można było się
spodziewać projekt nowej ustawy o ochronie
danych osobowych służy prawidłowemu
wykonaniu RODO w ramach polskiego
porządku prawnego.
Bardzo istotną kwestią jest to, że RODO
wprowadza
obowiązek zapłaty
kar
finansowych za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Zagadnienie to
omówione zostanie bliżej w dalszej części
publikacji.

Celem
Autorów
jest
udostępnienie
Czytelnikom publikacji, która ma być dla nich
pomocą w ogólnym zapoznaniu się
z zasadami dotyczącymi przetwarzania
danych
osobowych.
Publikacja
ma
również wskazywać na nowe rozwiązania,
które wprowadza RODO w ochronie danych.

Aby otrzymać całe opracowanie należy
wypełnić formularz, który znajduje się na
stronie:
https://piszcz.pl/pl/specjalizacje/ochronadanych-osobowych/rodo-2018-przygotujmysie-razem/
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