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Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji

Po ponad czterech latach prac na poziomie unijnym, 
w dniu 24 maja 2016r. weszło w życie ogólne roporządzenie
o ochronie danych (rodo), które będzie bezpośrednio
stosowane w krajach członkowskich UE od 25 maja 2018r.
Rozporządzenie zmienia dotychczasowe zasady przetwarzania
danych osobowych, wprowadzając nowe obowiązki związane 
z koniecznością:

• uwzględnienia ochrony danych osobowych 
już w fazie projektowania rozwiązań informatycznych
(Privacy by design)

• rejestrowania czynności przetwarzania danych
• przeprowadzania analizy skutków 

przetwarzania danych pod kątem ich ochrony 
(Privacy impact assessment)

• zawiadamiania organów o naruszeniu przepisów 
(incydenty)

RODO znacznie zaostrza sankcje za naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych, które mogą sięgnąć 
20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego
obrotu przedsiębiorstwa. 

Wobec wysokich sankcji i nowych, rozbudowanych 
obowiązków, warto wykorzystać nadchodzące miesiące na
przygotowanie przedsiębiorstwa pod względem prawnym, 
organizacyjnym i technicznym. 

W celu przygotowania przedsiębiorstwa na zmiany, jakie
przyniesie RODO, K&P świadczy następujące usługi:

• audyt danych osobowych (analiza luki) - identyfikacja
obszarów wymagających zmian pod kątem rodo 
(we współpracy z partnerem technicznym kancelarii
lub w węższym zakresie)

• dostosowanie dokumentacji przedsiębiorstwa 
do nowych wymogów rodo 
(w zakresie wskazanym przez klienta)

• całościowe wdrożenie postanowień rodo
(we współpracy z partnerem technicznym kancelarii)

• szkolenia w zakresie wdrożenia rodo 

Nasi liderzy

k&P Prowadzi obsłuGę 
w języku Polskim i anGielskim

zespół k&P składa się z prawników
posiadających wieloletnie doświadczenie 
w zakresie ochrony danych osobowych 
i cyberbezpieczeństwa. 

Ponadto k&P ściśle współpracuje 
z partnerami technicznymi zapewniając
klientom kompleksową obsługę na 
najwyższym poziomie.  
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rozPorządzeNie ue o ochroNie daNych osobowych 

zakres usług związaNych z wdrożeNiem rodo     
wybraNe elemeNty audytu ochroNy daNych osobowych oraz 

rezultaty Procesu dostosowaNia Przedsiębiorstwa do wymogów rodo

wybraNy zakres Prac realizowaNy we wsPółPracy z PartNerami techNiczNymi k&P

szkolenia

• szkolenia z zakresu ochrony
danych osobowych 

analiza podstaw 
przetwarzania danych

• analiza podstaw prawnych
przetwarzania danych

• przygotowanie wymaganych
klauzul zgód na przetwarzanie
danych

• analiza i ocena spełniania
obowiązku informacyjnego

• przygotowanie wymaganych
klauzul informacyjnych

• sporządzenie rekomendacji

Powierzenie danych

• ustalenie statusu podmiotów,
którym powierzono dane 
do przetwarzania

• analiza konieczności
sporządzenia umowy 
o powierzeniu danych 

• sporządzanie umów 

retencja danych

• ocena adekwatności czasu 
retencji danych oraz metod
usuwania danych

• rekomendacja rozwiązań 
w zakresie retencji i usuwania

analiza luki technicznej 

• sprawdzenie systemów 
teleinformatycznych pod kątem
zgodności z postanowieniami
RODO  

anonimizacja

• ocena dotychczasowych praktyk
w zakresie anonimizacji danych

• rekomendacja efektywnych
sposobów anonimizacji danych

Profilowanie

• identyfikacja przypadków 
profilowania

• ustalenie istnienia podstawy
prawnej profilowania

Przekazywanie danych 
do państw trzecich

• ocena możliwości przekazania
danych osobowych do krajów
spoza EOG

• przygotowanie dokumentów
umożliwiających przekazanie
danych

wymiana danych w ramach grupy
kapitałowej

• ocena możliwości wymiany
danych w ramach grupy 
kapitałowej

• przygotowanie dokumentów
umożliwiających wymianę
danych

zgłoszenia incydentów

• ocena ryzyka wystąpienia 
incydentów ochrony danych

• przygotowanie instrukcji
postępowania w razie 
wystąpienia incydentu 

• przygotowanie zgłoszenia 
incydentu do organu nadzoru

ocena skutków przetwarzania
danych osobowych 

• przygotowanie procedury
sporządzania oceny skutków
przetwarzania (PIA)

• sporządzenie wzorów 
dokumentacji wykorzystywanej 
w trakcie dokonywania oceny
skutków przetwarzania (PIA)

inwentaryzacja czynności
przetwarzania danych

• identyfikacja celów i czynności
przetwarzania danych

• przygotowanie rejestru 
czynności przetwarzania danych

• sporządzenie rekomendacji

inwentaryzacja 
przetwarzanych danych

• identyfikacja danych osobowych
podlegających przetwarzaniu

• identyfikacja podmiotów
przetwarzających dane

• sporządzenie rekomendacji

Prywatność 
na etapie projektowania

• rekomendacje w zakresie
wdrażania odpowiednich 
do zagrożeń środków 
technicznych i organizacyjnych
np.pseudonimizacja,szyfrowanie,
zapewnienie poufności, 
integralności, dostępności 
i odporności systemów

zapewnienie bezpieczeństwa
danych osobowych

• wdrożenie adekwatnych 
środków organizacyjnych 
i technicznych w celu realizacji
postanowień RODO 
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