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Podstawy prawne powierzenia przetwarzania
danych przed 25 maja 2018 r.

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych

Art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych

.
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Podstawy powierzenia danych osobowych po
25 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych –
utrzymujący w mocy art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – do 6 lutego
2019 r.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(Dz. U. z 2019 r., poz. 125), zwana ustawą z 14 grudnia 2018 r. – od 6
lutego 2019 r.
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Strony umowy powierzenia
Powierzenie przetwarzania danych – umocowanie przez
administratora innego podmiotu do przetwarzania danych w jego
imieniu
 Administrator – art. 3 pkt 8 dyrektywy 2016/680 - oznacza właściwy organ,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w
prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub
mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – implementacja
w art. 4 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r.
 Podmiot przetwarzający – art. 3 pkt 9 dyrektywy 2016/680 - oznacza osobę
fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę organizacyjną lub inny
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora –
implementacja w art. 4 pkt 12 ustawy z 14 grudnia 2018 r.
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Strony umowy powierzenia

Administrator
 Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 (Europejskiej Rady Ochrony
Danych) - Opinia 1/2010 w sprawie pojęć „administrator danych”
i „przetwarzający” (WP 169)
 Art. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r. – właściwy organ
przetwarzający dane w celu rozpoznania, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania
tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków
przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
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Strony umowy powierzenia
Podmiot przetwarzający
Do 25 maja 2018 r. - brak definicji

Od 25 maja – definicja – art. 4 pkt 8 RODO
Podmiot przetwarzający – art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.
– osoba fizyczna

- osoba prawna
- organ władzy publicznej, jednostka organizacyjna
- inny podmiot przetwarzający w imieniu administratora
Inny podmiot przetwarzający- art. art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2018 r.
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Rodzaje

Sposoby uregulowania relacji pomiędzy
administratorem a podmiotem przetwarzającym
 umowa

 inny instrument prawny prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego- konieczność określenia:
-
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Przedmiotu i czasu trwania przetwarzania
Charakteru i celu przetwarzania
Rodzaju danych osobowych
Kategorii podmiotów danych
Obowiązków i praw administratora
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Umowa powierzenia danych osobowych

 Charakter umowy powierzenia

 Zakres umowy powierzenia – art. 34 ustawy z 14
grudnia 2018 r.
 administrator odpowiada za realizację wszystkich zasad
przetwarzania danych i musi być w stanie wykazać fakt
ich przestrzegania – art. 4 ust. 4 dyrektywy 2016/680
(art. 31 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2018 r.)
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Umowa powierzenia danych osobowych

Forma umowy
pisemna

elektroniczna
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Obowiązki podmiotu przetwarzającego
 Przetwarzanie wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie
 Działanie wyłącznie zgodnie z upoważnieniem administratora
 Zapewnienie aby osoby upoważnione do przetwarzania zobowiązały
się do zachowania w poufności, również w zakresie środków
technicznych ich zabezpieczenia
 Pomoc ado w przestrzeganiu przepisów określających prawa osób,
których dane dotyczą
 Po zakończeniu usługi, w zależności od decyzji ado: usunięcie albo
zwrot ado wszelkich danych, usunięcie wszelkich istniejących kopii
danych, chyba że przepisy wymagają przechowywania danych
osobowych
 Udostępnianie
ado
wszelkich
informacji
związanych
z
prawidłowością realizacji umowy powierzenia
 Przestrzeganie warunków korzystania z usług innego podmiotu
przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych
osobowych
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Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane

Dopuszczalność powierzenia przez podmiot
przetwarzający innemu podmiotowi:
-
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na podstawie pisemnej umowy
wyłącznie gdy umowa zawarta z administratorem
przewiduje takie prawo i na warunkach i w zakresie w
niej określonych (art. 34 ust. 6 ustawy z 14 grudnia
2018 r.)
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Obowiązki podmiotu przetwarzającego
>Prowadzenie wykazu kategorii czynności przetwarzania
dokonywanych w imieniu administratora – art. 35 ust. 3 ustawy
z 14 grudnia 2018 r.
-imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu
przetwarzającego i innego podmiotu przetwarzającego
-każdego ado w imieniu którego działa podmiot przetwarzający
-IOD
-kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego ado
-- w przypadku transferów danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych na jednoznaczne polecenie ado łącznie z nazwą
państwa trzeciego lub organizacji
-ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 39, w miarę możliwości
>Forma wykazu: pisemna w postaci papierowej lub
elektronicznej
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Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
> Ewidencjonowanie operacji przetwarzania prowadzonych w
zautomatyzowanych systemach przetwarzania (art. 36 ustawy
z 14 grudnia 2018 r.)
- zbieranie
- modyfikowanie
-przeglądanie
- łączenie
-usuwanie i in.
-Sposób prowadzenia ewidencji:
-w sposób automatyczny (odnotowywanie daty i godziny operacji,
tożsamości osoby, która ujawniła lub przeglądała dane- w miarę
możliwości, tożsamości odbiorców danych, w miarę możliwości)
-w sposób inny niż automatyczny (informacja uzasadniająca
zasadność operacji)
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Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
Cel wykazu kategorii czynności przetwarzania (art. 36 ust. 5
ustawy z 14 grudnia 2018 r.):

-weryfikacja zgodności przetwarzania z prawem
-monitorowanie własnej działalności
-zapewnienie integralności i bezpieczeństwa danych
-na potrzeby postępowania karnego
-Administrator i przetwarzający udostępniają
ewidencje obejmujące czynności przetwarzania
Prezesowi UODO na jego żądanie (art. 36 ust. 6
ustawy z 14 grudnia 2018 r.)
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Podmiot przetwarzający wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne
zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z prawem i w sposób chroniący
prawa osób, których dane dotyczą
- art. 39 ustawy z 14 grudnia 2018 r.
Upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez administratora lub
podmiot przetwarzający – art. 41 ustawy z 14 grudnia 2018 r.
Zgłoszenie naruszenia administratorowi danych – bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w ciągu 48 godzin – art. 44 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2018 r.
Zakres informacji w zgłoszeniu o naruszeniu – art. 44 ust. 4 ustawy z 14 grudnia
2018 r.
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Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego
Jeżeli podmiot przetwarzający naruszy przepisy niniejszej ustawy w zakresie
określania celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w
odniesieniu do tego przetwarzania
- odpowiedzialność
- odpowiedzialność
- odpowiedzialność
- odpowiedzialność

administracyjna
finansowo - administracyjna
cywilna
karna

Szczególna rola IOD w monitorowaniu zawarcia i przebiegu umowy
powierzenia
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Dziękuję za uwagę

kMonika
Krasińskarol@uodo.gov.pl
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