
 

 Nowelizacja 
ustawy o danych osobowych 
 
Transfer danych poza EOG będzie prostszy, a wyznaczenie 
ABI nieobowiązkowe 

 
 
 

 

Już 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
("Nowelizacja"). Wprowadzane zmiany dotyczą głównie dwóch obszarów, tj.: 

 ułatwień w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zapewnia 
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych oraz 

 zmian w sposobie funkcjonowania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ("ABI"). 

Transfer danych 

Standardowe klauzule umowne UE 

Obecnie administrator danych, który zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego 
niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony zgodnego ze standardowymi klauzulami umownymi 
UE, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO). Obecna regulacja jest przejawem nadmiernego formalizmu i dodatkowym 
ciężarem administracyjnym dla przedsiębiorców. 

Na mocy Nowelizacji, zgoda GIODO nie będzie wymagana, jeśli eksporter i  importer 
danych osobowych zawrą umowę opartą na standardowych klauzulach umownych UE. 

Wiążące reguły korporacyjne 

Dotychczas ustawa o ochronie danych osobowych nie zawierała regulacji dotyczących wiążących reguł 
korporacyjnych (Binding Corporate Rules, BCR). W praktyce jednak GIODO wydawał zgody na transfer 
danych w oparciu o BCR.  

Nowelizacja zawiera wyraźną podstawę prawną upoważniającą GIODO do zatwierdzania BCR jako 
podstawy dla przekazywania danych osobowych do innych administratorów danych lub przetwarzających 
znajdujących się w ramach tej samej organizacji w państwie trzecim nieposiadającym odpowiedniego 
poziomu ochrony danych osobowych. Ponadto Nowelizacja upoważnia GIODO do przeprowadzenia 
konsultacji z właściwymi organami ochrony danych osobowych państw członkowskich UE w zakresie 
BCR. Zatwierdzając BCR, GIODO będzie mógł brać pod uwagę rezultaty konsultacji oraz analogiczne 
decyzje podjęte przez inne krajowe organy ochrony danych osobowych. 

Rezygnacja z konieczności uzyskania zgody GIODO 
na eksport danych i zmiany dla Administratorów 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - nowelizacja ustawy 
o ochronie danych osobowych wejdzie w życie 
1 stycznia 2015 roku 
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 Nasz komentarz 

Zaproponowane zmiany stanowią krok w dobrym kierunku, tj. ułatwienie 
przekazywania danych osobowych bez obniżania standardów ich ochrony. Jest to dobra 
wiadomość dla międzynarodowych korporacji, które nie będą zobowiązane do uzyskania zgody GIODO 
za każdym razem, gdy na polski rynek wprowadzany jest nowy produkt lub usługa IT wymagająca 
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 

Nie oznacza to jednak, że umowy oparte na standardowych klauzulach umownych UE nie będą 
podlegały kontroli. Dotychczas GIODO oceniał, czy transfer danych jest adekwatny, proporcjonalny czy 
określona została podstawa prawna przetwarzania i przekazania danych. Teraz ciężar oceny zgodności 
z prawem konkretnego transferu danych spoczywać będzie na organizacjach, ich ABI oraz prawnikach. 

 
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji  

Obecnie każdy przetwarzający/administrator (z wyjątkiem osób samodzielnie prowadzących działalność 
gospodarczą) zobowiązana jest do powołania ABI. Zgodnie z nowymi przepisami, powołanie ABI będzie 
dobrowolne. 

Zgodnie z Nowelizacją, organizacje będą mieć dwie możliwości: 

 powołać ABI lub nadal korzystać z instytucji ABI oraz zgłosić taką osobę do GIODO albo 

 nie wyznaczać ABI. 

Powołanie ABI/kontynuowanie korzystania z instytucji ABI 

 

Podstawową korzyścią wyznaczenia ABI jest uchylenie obowiązku rejestracji zbiorów danych przez taką 

organizację (chyba że zbiory te zawierają dane wrażliwe). Jednak w zamian za to udogodnienie nakładane 

są następujące obowiązki: 

 GIODO będzie mógł nakazać ABI przeprowadzenie wewnętrznego "audytu" ochrony danych 
osobowych oraz przekazanie jego rezultatów bezpośrednio do GIODO w formie sprawozdania (wraz ze 
wskazaniem wszelkich uchybień i przekazaniem informacji o możliwych sposobach ich usunięcia), 

 ABI zobowiązany będzie do informowania administratora danych osobowych w formie sprawozdań 
(w praktyce zarząd przedsiębiorstwa) o stanie ochrony danych osobowych w tej organizacji, 

 ABI zobowiązany będzie do prowadzenia szczegółowego rejestru informacji o zbiorach danych 
osobowych w organizacji (w węższym lecz zbliżonym zakresie do obecnego formularza zgłoszenia 
zbioru danych osobowych do GIODO). Informacje te powinny być udostępnione bądź na stronie 
internetowej firmy, bądź dostęp do nich powinien być zapewniony na terenie organizacji. 

ABI powinien posiadać minimalne kwalifikacje (odpowiednia wiedza z zakresu ochrony danych 

osobowych, posiadanie pełni praw publicznych oraz brak niekaralność za umyślne przestępstwo). ABI 

powinien być niezależny w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i podlegać bezpośrednio 

administratorowi/przetwarzającemu (np. ABI w ramach grupy kapitałowej powinien podlegać zarządowi 

polskiej spółki). 

Powołanie lub odwołanie ABI powinno być zgłoszone do GIODO w ciągu 30 dni. GIODO będzie prowadzić 

publicznie dostępny rejestr zgłoszonych ABI. 

ABI powołany na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów może wykonywać swoje obowiązki, 

w tym te wynikające z Nowelizacji, bez konieczności zgłoszenia, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 

roku. 

Nowe zadania ABI oraz administratorów/przetwarzających dane 

 

Dodatkowo, ABI będzie zobowiązany do zapewnienia zgodności organizacji z prawem ochrony danych 

osobowych, w szczególności poprzez: 



 

 

 

 sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych oraz opracowywanie sprawozdania dla administratora/przetwarzającego dane osobowe, 

 nadzorowanie opracowania i aktualizowania obowiązkowej dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia 
danych osobowych, 

 zapewnianie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami 
o ochronie danych osobowych. 

Jeśli administrator/przetwarzający nie wyznaczy ABI, to zobowiązany będzie do samodzielnego 

wykonywania wyżej wskazanych obowiązków (z wyłączeniem obowiązku opracowania sprawozdania dla 

administratora/przetwarzającego dane osobowe). 

Rozporządzenia wykonawcze 

 

Obecnie rząd pracuje nad trzema rozporządzeniami związanymi z wykonywaniem obowiązków ABI. Akty 

te będą szczególnie istotne, ponieważ będą precyzować ogólne obowiązki ABI. Wzór formularza zgłoszenia 

ABI do GIODO oraz rejestracji zbiorów danych są w trakcie opracowania. Jest mało prawdopodobne, 

że prace nad tymi rozporządzeniami zakończą się przed 1 stycznia 2015 roku. 

 

Nasz komentarz 

Cel Nowelizacji był prosty – uwolnić firmy od uciążliwego obowiązku zgłaszania zbiorów 

danych osobowych. Jednak jak wskazano powyżej, jeśli administratorzy/przetwarzający powołają 

ABI, będą oni zobowiązani do spełniania innych obowiązków. 

Nowe obowiązki ABI mogą być uznawane za kontrowersyjne. W szczególności ABI będzie zobowiązany 

do sprawdzania zgodności i uwzględniania ewentualnych uchybień w sprawozdaniach, które mają być 

przekazywane GIODO w przypadku inspekcji. 

Nowelizacja może być korzystna dla organizacji, które posiadają zespoły ochrony danych osobowych. 

Dla małych i średnich przedsiębiorstw liczba obowiązków i idące za nimi koszty mogą przesłaniać 

korzyści. 

Fakt wyznaczenia ABI może być uznany za pozytywny znak dla kontrahentów i klientów takiej 

organizacji. Może być ona dzięki temu postrzegana jako dbająca o ochronę danych osobowych. 

Niestety, na etapie, gdy nieznany jest kształt rozporządzeń, trudno jednoznacznie stwierdzić, które 

rozwiązania jest lepsze dla konkretnej organizacji. W związku z powyższym firmy powinny 

monitorować projekty rozporządzeń, tym bardziej, że do wejścia w życie nowych 

regulacji nie postało wiele czasu. 

Treść Nowelizacji dostępna jest tutaj. 
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Abu Dhabi & Pekin & Bratysława & Bruksela & Budapeszt & Kopenhaga & Dubaj & Düsseldorf & Frankfurt & Haga & Hamburg & 
Helsinki & Hong Kong & Londyn & Lyon & Madryt & Mediolan & Monachium & Paryż & Praga & Rzym & Szanghaj & Singapur & 
Skanderborg & Sztokholm & Sidney & Warszawa 

Materiał przygotowany wyłącznie w celu poinformowania Państwa o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi porady 

prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji.  

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2606_u.htm

