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Najważniejsze zmiany RODO
Tponoższy tekst został utworzony na podstawie witryny: https://eugdpr.org/the-regulation/ .
Cały tekst pochodzi z tej witryny I nie został utworzony przez DIGIT .
___________________________________________________________________________
Celem RODO jest ochrona wszystkich obywateli Unii Europejskiej przed naruszeniami
prywatności danych w dzisiejszym świecie, w którym dane te są nieodzowne i niezliczone.
Mimo że kluczowe zasady prywatności danych są nadal zgodne z poprzednią dyrektywą, to
jednak w polityce regulacyjnej zaproponowano wiele zmian; kluczowe punkty
rozporządzenia RODO, jak również informacje na temat wpływu, jaki będzie ono miało na
przedsiębiorstwa, można znaleźć poniżej.

Zwiększony zakres terytorialny (zastosowanie eksterytorialne)
•

•

Prawdopodobnie największa zmiana w krajobrazie regulacyjnym prywatności danych.
Zawiera rozszerzoną jurysdykcję RODO, ponieważ ma zastosowanie we wszystkich
przedsiębiorstwach przetwarzających dane osobowe tych podmiotów, których dane
dotyczą i zamieszkujących w Unii, niezależnie od lokalizacji firmy.
Wcześniej terytorialne zastosowanie dyrektywy było niejednoznaczne.
Rozporządzenie RODO znajduje również zastosowanie w przetwarzaniu danych
osobowych przez administratora lub podmiot przetwarzający, który nie ma siedziby w
UE, w wypadku oferowania towarów lub usług obywatelom UE (niezależnie od tego, czy
płatność jest wymagana). Rozporządzenie RODO znajduje też zastosowanie w
monitorowaniu zachowań, które mają miejsce w UE.

Kary
Organizacje naruszające Rozporządzenie RODO mogą zostać ukarane grzywną w wysokości
do 4% rocznego globalnego obrotu lub 20 milionów euro (w zależności od tego, która
wartość jest większa). Jest to maksymalna grzywna, którą można nałożyć za najpoważniejsze
naruszenia, np. brak wystarczającej zgody klienta na przetwarzanie danych lub naruszenie
zasad poszanowania prywatności od samego początku, jeszcze w fazie projektu (ang. privacy
by design).
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Wyrażenie zgody
• Warunki wyrażenia zgody zostały zmienione, a firmy nie są już w stanie korzystać z
długich, nieczytelnych warunków napisanych prawniczym językiem.
Prośba o wyrażenie zgody zgodę musi być sformułowana w zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie, z celem przetwarzania danych dołączonym do tej zgody.
Zgoda musi być jasna i wyróżniona spośród innych zapisów oraz podawana w zrozumiałej
i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka.
• Wycofanie zgody musi być tak łatwe, jak udzielenie jej.

Powiadomienie o naruszeniu RODO
• Zgodnie z Rozporządzeniem, powiadomienie o naruszeniu RODO jest obecnie
obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich, w których w przypadku
naruszenia danych może „wystąpić ryzyko dla praw i wolności obywateli”.
• Powiadomienie musi nastąpić w ciągu 72 godzin od chwili dowiedzenia się o naruszeniu.
Podmioty procesujące dane są również zobowiązane do powiadamiania swoich klientów
oraz kontrolerów, „bez zbędnej zwłoki” po zdaniu sobie sprawy z naruszenia danych.
Prawo do dostępu
• Jednym z rozszerzonych praw obywateli, których dane są przetwarzane, określonym w
rozporządzeniu RODO, jest ich prawo do uzyskania od administratora danych
potwierdzenia, czy dane osobowe ich dotyczące są przetwarzane, a jeśli tak to gdzie oraz
w jakim celu.
• Ponadto administrator jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia kopii danych
osobowych w formie elektronicznej. Zmiana ta oznacza znaczące zwiększenie
przejrzystości danych i wzmocnienie pozycji osób, których dane dotyczą.
Prawo do bycia zapomnianym
• Znane również jako zamazywanie pliku, prawo do bycia zapomnianym uprawnia osobę,
której dane dotyczą, do żądania usunięcia jej danych osobowych przez administratora
danych, zaprzestania dalszego rozpowszechniania danych i potencjalnego wstrzymania
przetwarzania danych przez osoby trzecie.
Przenoszalność danych
RODO wprowadza możliwość przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo
do otrzymania swoich danych osobowych.
Inspektorzy ochrony danych
• Według RODO nie jest koniecznym składanie powiadomień / rejestracji do
każdego lokalnego Organu Ochrony Danych wszystkich działań związanych z
przetwarzaniem danych, nie jest też obowiązkiem zgłosić / pozyskać zgodę na
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transfer oparty na modelowych klauzulach umownych (MCC, ang. Model
Contract Clauses).
•

Zamiast tego istnieją wewnętrzne wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów, jak
zostało wyjaśnione poniżej, a spotkanie z Inspektorem ochrony danych jest
obowiązkowe tylko dla tego, kogo podstawowa działalność obejmuje przetwarzanie
wymagające regularnego i systematycznego monitorowania na dużą skalę tych osób,
których dane dotyczą, oraz tego, kogo podstawowa działalność obejmuje przetwarzanie
specjalnych kategorii danych lub danych związanych z wyrokami skazującymi i
przestępstwami.
Co ważne, inspektor ochrony danych:
- Musi być powołany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności na podstawie
wiedzy eksperckiej na temat prawa i praktyk w zakresie ochrony danych.
- Może być pracownikiem lub zewnętrznym dostawcą usług.
- Jego dane kontaktowe muszą być dostarczone właściwemu organowi ochrony danych.
- Musi być w posiadaniu odpowiednich zasoby do wykonywania swoich zadań i
utrzymywania wiedzy eksperckiej.
- Musi raportować bezpośrednio najwyższej kadrze zarządzającej.
- Nie może wykonywać żadnych innych obowiązków, które mogłyby spowodować konflikt
interesów.

Rozważ poniższe pytania:
1. Jaka jest twoja opinia na temat tych wytycznych? Co się według ciebie wyróżnia?
2. Czy te wytyczne dotknęły cię w życiu prywatnym bądź zawodowym? Jeśli tak, to w jaki
sposób?
3. Czy jest coś, co dodałbyś bądź zmieniłbyś w Rozporządzeniu RODO?

