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Dane osobowe  - > rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679  (25 maj 2018 r.)

Dane nie osobowe -> 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1807 (28 maj 2019 r.)
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RODO. art. 4 Dane osobowe oznaczają informacje o 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

RODO art. 9 W zestawieniu zaś z innymi danymi, 
np. informacjami o lokalizacji, jej szczególnymi 
cechami fizycznymi, numerach rejestracyjnych 
pojazdu informacje te stanowią dane wrażliwe.

Rozporządzenie w sprawie prywatności 
i łączności elektronicznej  e-Privacy
nie wejdzie w życie przed końcem 2021 r.



Rozwój technologii 

Zastosowanie przez administratorów 
nowoczesnego sprzętu elektronicznego, 
który umożliwia automatyczną analizę 
obrazu i pozwala na jednoznaczną 
identyfikację osoby. 

Przetwarzanie takich danych 
wrażliwych jest, co do zasady 
zabronione.
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Monitoring wizyjny jako 
przetwarzanie danych osobowych 
(np. wizerunku) w czynnościach 
związanych z działalnością 
podmiotów będzie w większości 
przypadków przetwarzaniem danych 
osobowych.

Zastosowanie znajdą przepisy RODO.
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Zasada legalizmu RODO przetwarzanie jest 
możliwe tylko wtedy gdy mamy podstawę 
prawną (może to być zgoda, ale też 
np. uzasadniony interes administratora).



E-PRIVACY

Wzmocnienie i tak często stosownej przesłanki zgody.

Uzasadniony interes administratora, znany z RODO, przestanie istnieć w rozporządzeniu o 
prywatności i łączności elektronicznej.

Prawdopodobnie dotyczy to nie tylko danych osobowych, ale także metadanych i danych 
maszynowych. Jednak szczegóły nie zostały jeszcze potwierdzone.

Domyślne ustawienia przeglądarek i ustawień plików cookie.

Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, marketing jaki znamy przestanie 
istnieć. Korzystny kierunek dla konsumenta. Spodziewać się trzeba nowych kierunków, 
nowych pomysłów i koncepcji reklamowych.



KONTROLA PODSTAWY PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH ART. 6 RODO

• Zgoda na przetwarzanie

• Umowa

• Podstawa prawa - przepisy

• Interes osób, których dane dotyczą 

• Interes publiczny np. fundacje

• Prawnie uzasadniony interes administratora

RODO nie ma zastosowania, jeśli wykorzystujesz dane osobowe w 
ramach czynności o „czysto osobistym lub domowym charakterze”. 



DANE WRAŻLIWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE:

• jeśli osoba, której dane mają być przetwarzane, wyrazi na to pisemną zgodę;

• jeśli przepis szczególny innej ustawy (niż ustawy o ochronie danych osobowych) 
zezwala na przetwarzanie takich danych bez pisemnej zgody osoby, której dotyczą -
przepisy te muszą jednak zagwarantować ochronę takich danych;

• przez sądy w celu dociekania prawdy oraz w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z wydanych orzeczeń sądowych lub administracyjnych; 

• jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 
pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy;

• przez pracodawcę - jednak mogą to być jedynie dane pracowników i tylko pod 
warunkiem, że wyrażą oni na to zgodę;

• w celu ochrony zdrowia oraz świadczenia usług z nim związanych - lekarze są 
objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.
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Kontrola retencji przechowywania danych Art. 5
Nie dłużej niż wymaga tego cel przetwarzania danych 
Jak jest w przypadku zasilania danymi Sztucznej Inteligencji?

Art. 17 prawo do bycia zapomnianym

Kontrola miejsca przechowywania danych ?
Chmura, siedziba firmy, nośniki, systemy

Kontrola sposobu zabezpieczenia przechowywanych danych  

Kontrola rozliczalności z dostępu do danych

Kontrola sposobu wykonywania kopii zapasowych

Kontrola obowiązku informacyjnego 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

art. 12 i art. 13 RODO

inne przepisy 

np. art. 222 § 7-9 Kodeks pracy 

poinformowanie osób objętych monitoringiem; 

poinformowanie pracowników o monitoringu, 
nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem;

poinformowanie na piśmie pracowników przed 
dopuszczeniem do pracy o stosowaniu monitoringu;

Nie dopuszcza się rejestracji dźwięków;
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Oznaczenie 
pomieszczeń i terenu 
monitorowanego w 
sposób widoczny i 
czytelny, za pomocą 
odpowiednich znaków 
lub ogłoszeń 
dźwiękowych - nie 
później niż jeden dzień 
przed jego 
uruchomieniem.



MOŻLIWE FORMY REALIZOWANIA 
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Pisemne, dźwiękowe ulotki np. podczas 
imprezy plenerowej, obwieszczenia, 
plakaty itp., informacja na stronie 
internetowej, ogłoszenia za 
pośrednictwem systemów 
nagłaśniających.
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Dane administratora

Cel przetwarzania danych 

Zasięg monitoringu

Okres przechowywania danych,
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• Privacy by design, obszar monitorowania

• Retencja danych, przez jaki czas nagrania są 
przechowywane

• Stosowne zmiany w regulaminie pracy lub innych 
wewnętrznych dokumentach

• Obowiązek informacyjny

• Obowiązek oznaczenia pomieszczeń i obszaru 
monitorowanego 

• Procedury anonimizacji i minimalizacji danych 
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MINIMALIZACJA I ANONIMIZACJA DANYCH 

Niekiedy konieczna będzie anonimizacja danych, 
zgodnie z zasadą minimalizacji danych wynikającą z 
art. 5 ust. 1 lit. c RODO. 

Zasada ta powinna być wdrażana również poprzez 
zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych (pseudonimizacja).
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LOGOWANIE BIOMETRYCZNE ZA POMOCĄ STANDARDU INTERNETOWEGO 
UWIERZYTELNIANIA WEBAUTHN PRZYJĘTE PRZEZ W3C

Specyfikacja Web Authentication (WebAuthn) została zaakceptowana jako oficjalny standard 
internetowy, zgodnie z zapowiedziami World Wide Web Consortium (W3C) i FIDO Alliance , 
umożliwiając logowanie się do usług internetowych i aplikacji za pomocą danych 
biometrycznych

https://www.biometricupdate.com/companies/fido-alliance


IM JAŚNIEJSZE I BARDZIEJ PRZEJRZYSTE SĄ USTAWIENIA OCHRONY 
DANYCH, TYM WIĘKSZE ZAUFANIE UŻYTKOWNIK MA DO USŁUGI, 
Z KTÓREJ CHCE KORZYSTAĆ.
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