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 osobowych i bezpieczeństwo 
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II.       Znaczenie miękkiego prawa  
 dla ochrony danych osobowych. 
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• Stanowisko w sprawie założeń do ustawy 

• Wstępny zarys kodeksu postępowania 

02.II. 
• Webinarum – sprawy pracownicze a RODO 

• Dobre praktyki – współpraca z administracją rządową i samorządową 

• Seminarium dot. kodeksu postępowania  

• Kolejne Webinaria 

• Konferencja „Ochrona danych 3.0” 
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DEKALOG CHMUROLUBA 
 
• Pełna informacja o wszystkich 

fizycznych lokalizacjach serwerów 
 

• Pełny dostęp do środków technicznych 
przyjmowanych w poszczególnych 
centrach przetwarzania danych. 
 

• Zakaz umów adhezyjnych. 
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Wzorcowe klauzule umowne IT 
 
„Wykonawca zapewni, że przetwarzanie Danych 
Osobowych przez Wykonawcę i jego 
ewentualnych podwykonawców, będzie się 
odbywało wyłącznie na terytorium Polski.”  
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• zatwierdzone kodeksy postępowania 

• zatwierdzona certyfikacja 

• wytyczne Europejskiej Rady Ochrony 
Danych 

• sugestie inspektora ochrony danych 
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(98) Należy zachęcać zrzeszenia lub inne organy reprezentujące 

kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających do 

sporządzania kodeksów postępowania, w granicach niniejszego 

rozporządzenia, by ułatwiać skuteczne stosowanie niniejszego 

rozporządzenia (…). W takich kodeksach można w szczególności 

dopasować obowiązki administratorów i podmiotów 

przetwarzających do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych, jakie może powodować przetwarzanie.  
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Cel kodeksu to doprecyzowanie zastosowania RODO m.in. w 

odniesieniu do:  

a) rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;  

b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów w określonych kontekstach;  

c) zbierania danych osobowych;  

d) pseudonimizacji danych osobowych;  

e) informowania opinii publicznej i osób, których dane dotyczą;  
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f) wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących 

im praw;  

g) informowania i ochrony dzieci oraz sposobu pozyskiwania zgody 

osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem;  

h) środków i procedur w zakresie obowiązków administratora oraz 

procedur „privacy be design” i „privacy by default”; 

i) zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych 

osobowych oraz zawiadamiania o takich naruszeniach osób, których 

dane dotyczą;  
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j) przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych; lub  

k) postępowań pozasądowych oraz innych trybów rozstrzygania 

sporów w celu rozstrzygania sporów między administratorami a 

osobami, których dane dotyczą. 
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• Przygotowanie projektu kodeksu przez PIIT 
i przedłożenie go GIODO 

• GIODO wydaje opinię o zgodności 
Kodeksu z RODO 

• GIODO zatwierdza i publikuje Kodeks 

• Kodeks podlega monitoringowi 
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• Wykazanie wywiązywania się z obowiązków 
administratora 

• Czynnik łagodzący przy wymierzaniu sankcji 

• Wykazanie gwarancji wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych. 

• Element oceny skutków ochrony danych. 
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