Świadczenie usług doradztwa technicznego,
prawnego oraz ekonomicznego dla Centrum
Unijnych Projektów Transportowych.

Dane osobowe art. 4 pkt. 1 RODO
• „dane osobowe” oznaczają więc wszelkie informacje

o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie danych – art. 4 pkt. 2
• operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie

Zgoda
• Dobrowolna, konkretna, świadoma; w formie oświadczenia lub wyraźnego
działania potwierdzającego
• Jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego.
Inaczej niż dotychczas, regulacja ta daje możliwość wyrażenia zgody nie tylko
w drodze oświadczenia ale także jej przyznania
• Brak protestu to nie zgoda
• Brak przewidzianej formy zgody

• Odwołalność zgody
• Problem ciężaru dowodowego uzyskania zgody
• Zgoda pisemna jako najpopularniejsza

• Forma pisemna to także forma elektroniczna

Zasady przetwarzania danych
• Legalności
• Rzetelności i przejrzystości
• Ograniczenia celu
• Adekwatności (minimalizacji) danych
• Prawidłowości danych
• Ograniczenia przetwarzania danych oraz integralności
i poufności danych
• Integralność i poufność

Stosowanie zasady poufności i integralności w ewaluacji
• Rozkodowywanie posiadanych danych
• Stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających
odnalezienie danych danej osoby i ich usunięcie lub też
sięgnięcie do nich w razie potrzeby nawet po znacznym
upływie czasu, przetwarzanie w określonym czasie
• Zgoda na etapie pierwotnego badania na weryfikację tych
badań za jakiś czas

Legalizacja przetwarzania
Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
• Zgoda osoby
• Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań
na żądanie osoby
• Niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
• Niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi
• Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Obowiązek informacyjny
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
• uprawnienie do informacji
• prawo dostępu do danych
• prawo sprostowania danych
• prawo do bycia zapomnianym
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do przenoszenia danych
• prawo sprzeciwu
• prawo niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

• terminy

CUPT
• Posiadanie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą na
przetwarzanie tych danych i powierzenie ich podmiotom
zewnętrznym do przetwarzania
• Znaczenie dowodowe udzielonej zgody
• Realizacja obowiązku informacyjnego
• Zastrzeżenie uprawnień osoby, której dane dotyczą –
cofnięcie zgody, uprawnienie do bycia zapomnianą
• Realizacja obowiązku informacyjnego także przez telefon,
inne formy udzielenia zgody na przetwarzanie danych

Umowa powierzenia danych - art. 28 RODO
• Zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w umowie
podstawowej lub też w oddzielnym dokumencie
• Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
obowiązki i prawa administratora
• Umowa podpowierzenia danych i jej warunki
• Pełna odpowiedzialność przetwarzającego wobec administratora za
niewypełnienie obowiązków wynikających z umowy, przez podmiot
któremu podpowierzono dane

Umowa powierzenia danych
• Udostępnienie przez CUPT podmiotom zewnętrznym
danych w zakresie adekwatnym do realizacji i osiągnięcia
danego celu
• Zawarcie umowy powierzenia pomiędzy administratorem
danych a CUPT jako przetwarzającym te dane
• Zabezpieczenie danych przetwarzanych przez Cuptanaliza ryzyka

Dziękuję za uwagę.
Radca prawny Sławomir Podgórski
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