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„Ocena skutków dla ochrony danych jest procesem pozwalającym opisać
przetwarzanie oraz ocenić jego konieczność i proporcjonalność, a także
mającym wspomóc zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności
osób fizycznych wynikającym z przetwarzania danych osobowych poprzez
ocenę ryzyka i określenie środków pozwalających zaradzić tym czynnikom
ryzyka.
Oceny skutków dla ochrony danych są ważnym narzędziem rozliczalności,
ponieważ ułatwiają administratorom nie tylko przestrzeganie wymogów
określonych w RODO, ale także wykazanie, że podjęto odpowiednie
środki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów RODO. Innymi słowy
ocena skutków dla ochrony danych jest procesem budowania i
wykazywania zgodności.” (WP248)

Art. 35.4 RODO: Organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej
wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających
wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych na mocy ust. 1.
Organ nadzorczy przekazuje te wykazy Europejskiej Radzie Ochrony
Danych, o której mowa w art. 68.
Artykuł 64. RODO: 1. Europejska Rada Ochrony Danych wydaje opinię w
przypadku, gdy właściwy organ nadzorczy zamierza przyjąć środek
wymieniony poniżej. W tym celu właściwy organ nadzorczy zgłasza
Europejskiej Radzie Ochrony Danych projekt decyzji dotyczącej:
a) przyjęcia na mocy art. 35 ust. 4 wykazu operacji przetwarzania
podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych;

Czy opinia EROD będzie wiążąca dla organów nadzorczych?

»3 opcje:
»1.
Opinia
zawiera
mieszankę
wiążących i niewiążących zaleceń.
»2. Opinia zawiera jedynie niewiążące
zalecenia.
»3. Opinia zawiera jedynie wiążące
zalecenia.
#jeżeli organ ochrony danych nie
zastosuje wiążących zaleceń, uruchomi
to art. 65.

Czy wykazy z art.35.4 mają być wyczerpujące?
»Wykazy z art. 35.4 nie mogą być wyczerpujące, ponieważ
muszą być połączone z:

• definicją operacji przetwarzania podlegających ocenie skutków
dla ochrony danych zawartą w artykule 35.1;
• operacjami przetwarzania, o których mowa w art. 35.3;
• wytycznymi Grupy Roboczej art.29 (WP248).

Kwestie sporne

»Duża skala: czy można określić ilościowo? w jaki sposób?
harmonizacja?
» Dane genetyczne: czy należy je łączyć z innym kryterium?
»Monitorowanie pracowników: czy organy ochrony danych
powinny umieścić je na swojej liście, jak je zdefiniujemy?
»Współadministrator: czy organy ochrony danych mogą
stosować to kryterium?

Podstawą ogłoszenia Komunikatu Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest
art. 54 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 172
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Wykaz stanowi
załącznik do Komunikatu Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
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niewyczerpujący charakter listy;
wyraźne odniesienie do wytycznych WP248;
dane biometryczne;
dane genetyczne;
dane dotyczące lokalizacji;
monitorowanie w kontekście zatrudnienia;
w większości przypadków, tylko przetwarzanie
spełniające dwa kryteria wymaga DPIA.

WYKAZ RODZAJÓW OPERACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYMAGAJĄCYCH OCENY
SKUTKÓW PRZETWARZANIA DLA ICH OCHRONY
Poniższy wykaz określa rodzaje operacji przetwarzania, które w opinii Urzędu Ochrony Danych
Osobowych wymagają oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych. Wykaz ten został
opracowany w ramach realizacji obowiązku nałożonego na Urząd Ochrony Danych Osobowych na
podstawie art. 35 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, jako polski
organ nadzorczy. Wykaz ten nie narusza nadrzędnego obowiązku administratora do przeanalizowania
wszelkich operacji przetwarzania danych w oparciu o pełną ocenę skutków dla ochrony danych na
podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Stosowny
wykaz został opracowany w oparciu o wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29 (WP 248) „Wytyczne
dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może
powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679”. Wykaz ten uzupełnia i
konkretyzuje powyższe wytyczne (WP 248) .
Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że każdy z przykładów obszarów zastosowania podany
w wykazie tego typu ma charakter ilustracyjny i nie może zostać uznany za ostateczny i wyczerpujący.
Istnienie wykazu operacji przetwarzania, dla których obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny
skutków przetwarzania dla ochrony danych, w żaden sposób nie narusza ogólnego obowiązku
administratora do dokonania właściwej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Przeprowadzenie oceny
skutków przetwarzania dla ochrony danych nie zwalnia również administratora od zobowiązania do
przestrzegania innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 oraz innych obowiązków określonych w przepisach właściwych dla danego sektora czy
ustawodawstwie ogólnym.
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