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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia
27 kwietnia 2016 r.
(tzw. „dyrektywa policyjna”)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. poz. 1000, ze zm.)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Dz. U. poz. 125) – od 6 lutego 2019 r.

(tzw. „dyrektywa policyjna”)
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Państwa członkowskie zapewniają, by na ich terytorium każdy
organ nadzorczy sprawdzał zgodność przetwarzania z prawem
na mocy art. 17 oraz informował osobę, której dane dotyczą,
w rozsądnym terminie o wynikach tej kontroli zgodnie z ust. 3
tego artykułu lub o powodach jej nieprzeprowadzenia;

art. 46 ust. 1 lit. g
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Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
należy kontrola zgodności przetwarzania danych
osobowych z przepisami niniejszej ustawy, o ile przepis
szczególny nie stanowi inaczej

art. 5 ust. 1 pkt 7

 W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 6–
8, Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrolę przetwarzania
danych osobowych
 Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), z wyłączeniem art. 79 ust. 1
pkt 2, art. 83, art. 84 ust. 4 i art. 85 tej ustawy

art. 6

 W toku kontroli upoważniony przez Prezesa Urzędu pracownik Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ma prawo wglądu do zbioru danych
podlegającego kontroli oraz do innych dokumentów mających
bezpośredni związek z przedmiotem kontroli.
 Kontrolujący ma prawo wglądu do zbioru danych oraz do innych
dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jedynie
w obecności upoważnionego przedstawiciela właściwego organu,
w którym jest prowadzona kontrola.

art. 7
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 Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych.
 Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa
Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa
Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania
stosowania rozporządzenia 2016/679.

Rozdział 9
art. 78

Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego
upoważnienia wraz z legitymacją służbową,
a w przypadku kontrolującego, o którym mowa
w art. 79 ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego
upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.

art. 81 ust. 1

Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
 wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
 oznaczenie organu;

 imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej,
a w przypadku kontrolującego, o którym mowa
w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
 określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 oznaczenie kontrolowanego;
 wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności
kontrolnych;

 podpis Prezesa Urzędu;
 pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;
 datę i miejsce jego wystawienia;

art. 81 ust. 2

 Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności
kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
 Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania
osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie
kontroli.

art. 83 ust. 1 i 2

W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa lub
dokument potwierdzający tożsamość mogą być okazane:
 osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650)
lub
 przywołanemu świadkowi, jeżeli jest funkcjonariuszem publicznym
w rozumieniu art. 115 § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663), niebędącemu
pracownikiem Urzędu albo osobą, o której mowa w art. 80 ust. 1.

art. 83 ust. 3

Kontrolujący ma prawo:
 wstępu w godzinach od 6:00 do 22:00 na grunt oraz do budynków, lokali lub
innych pomieszczeń;
 wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z zakresem
przedmiotowym kontroli;
 przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz
systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania
danych;
 żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać
w charakterze świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego;
 zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii;

art. 84 ust. 1

Kontrolowany zapewnia kontrolującemu oraz osobom
upoważnionym do udziału w kontroli warunki i środki niezbędne
do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub
wydruki dokumentów oraz informacji zgromadzonych na
nośnikach, w urządzeniach lub systemach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3.

art. 84 ust. 2

Kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność
z oryginałem sporządzonych kopii lub wydruków,
o których mowa w ust. 2.
W przypadku odmowy potwierdzenia za zgodność
z oryginałem kontrolujący czyni o tym wzmiankę
w protokole kontroli.

art. 84 ust. 3

W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub
poszczególne czynności w jej toku, po uprzednim poinformowaniu
kontrolowanego, mogą być utrwalane przy pomocy urządzeń
rejestrujących obraz lub dźwięk.
Informatyczne nośniki danych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz
z 2018 r. poz. 1000), na których zarejestrowano przebieg kontroli
lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią załącznik do
protokołu kontroli.

art. 84 ust. 4

 Prezes Urzędu lub kontrolujący może zwrócić się do właściwego
miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne
do wykonywania czynności kontrolnych.
 Policja udziela pomocy przy wykonywaniu czynności
kontrolnych, po otrzymaniu pisemnego wezwania na co najmniej
7 dni przed terminem tych czynności.

art. 85 ust. 1 i 2

 W pilnych przypadkach, w szczególności gdy kontrolujący trafi na opór
uniemożliwiający lub utrudniający wykonywanie czynności
kontrolnych, udzielenie pomocy następuje również na ustne wezwanie
Prezesa Urzędu lub kontrolującego, po okazaniu imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej
kontrolującego.
 W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu przekazuje
potwierdzenie wezwania na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni po
zakończeniu czynności kontrolnych.

art. 85 ust. 3 i 4

Udzielenie pomocy Policji przy wykonywaniu czynności kontrolnych
polega na zapewnieniu kontrolującemu bezpieczeństwa osobistego oraz
dostępu do miejsca wykonywania kontroli i porządku w tym miejscu.
Policja, udzielając pomocy kontrolującemu przy wykonywaniu czynności
kontrolnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym osobom
uczestniczącym przy wykonywaniu czynności kontrolnych, mając w
szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących
udział w kontroli.

art. 85 ust. 5 i 6

Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy
wykonywaniu czynności kontrolnych rozlicza się według stawki
zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.6).

art. 85 ust. 7

Kontrolujący może przesłuchać pracownika kontrolowanego
w charakterze świadka.

Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na
podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
Do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art.
83 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.

art. 86

Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie
dowodów zebranych w postępowaniu kontrolnym,
a w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin
oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień
i oświadczeń.

art. 87

Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia
w protokole kontroli.
Protokół kontroli zawiera:
• wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
• imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowanego oraz nazwę organu reprezentującego
kontrolowanego;
• imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej oraz numer imiennego
upoważnienia kontrolującego, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1
pkt 2, imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer imiennego
upoważnienia;
• datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
• określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
• opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne
znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych;
• wyszczególnienie załączników;
• omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień;
• pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz o prawie
odmowy podpisania protokołu kontroli;
• datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i kontrolowanego.

art. 88 ust. 1 i 2

 Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i przekazuje
kontrolowanemu w celu podpisania.
 Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu
kontroli do podpisu podpisuje go albo składa pisemne zastrzeżenia
do jego treści.

art. 88 ust. 3 i 4

 W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich
analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności
kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń
zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli
w formie aneksu do protokołu kontroli.
 W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części,
kontrolujący przekazuje kontrolowanemu informacje o tym
wraz z uzasadnieniem.

art. 88 ust. 5 i 6

 Brak doręczenia kontrolującemu podpisanego protokołu kontroli
i niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie, o którym
mowa w ust. 4, uznaje się za odmowę podpisania protokołu
kontroli.
 O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni
wzmiankę w tym protokole, zawierającą datę jej dokonania.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wzmianki dokonuje się
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.

art. 88 ust. 7 i 8

Protokół kontroli sporządza się w postaci
elektronicznej albo w postaci papierowej w dwóch
egzemplarzach.
Protokół kontroli kontrolujący doręcza
kontrolowanemu.

art. 88 ust. 9

Kontrolę prowadzi się nie dłużej niż 30 dni od dnia okazania
kontrolowanemu lub innej osobie wskazanej w przepisach
imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz
legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych na zgłoszenie
zastrzeżeń do protokołu kontroli lub podpisanie i doręczenie
protokołu kontroli przez kontrolowanego.
Terminem zakończenia kontroli jest dzień podpisania protokołu
kontroli przez kontrolowanego albo dzień dokonania wzmianki,
o której mowa w art. 88 ust. 8.

art. 89

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych
w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzędu uzna,
że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych, obowiązany jest do niezwłocznego
wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 60.

art. 90
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