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GDZIE SZUKAĆ RZETELNYCH INFORMACJI 
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• www.giodo.gov.pl 

• https://edugiodo.giodo.gov.pl 

• http://egiodo.giodo.gov.pl 

 

 

 

 

 

• www.e-ochronadanych.pl 

• orzeczenia.nsa.gov.pl 

 

http://www.e-ochronadanych.pl/
http://www.e-ochronadanych.pl/
http://www.e-ochronadanych.pl/


PROJEKT ROZPORZĄDZENIA UE - ZMIANY 
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Kary administracyjne nawet do wysokości 
100 000 000 euro. 

Obowiązek poinformowania GIODO o wystąpieniu 
incydentu nie później niż 24 godziny (!) od 
momentu powzięcia informacji o naruszeniu. 

Zasady przetwarzania danych osobowych osób 
nieletnich, prawa do usunięcie danych oraz 
transferu danych do państw trzecich. 



DANE OSOBOWE 
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PRZETWARZANIE DANYCH 

Zbieranie,  

Utrwalanie 

Opracowywanie, 

Zmienianie, 

Udostępnianie 

Przechowywanie 

Usuwanie 

2 

3 4 

1 

Żądanie? - I OSK 1264/10 

http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html
http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html
http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html
http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html
http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html
http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html
http://www.e-ochronadanych.pl/a,1472,i-osk-1264-10.html


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
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: 

adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, (a w przypadku gdy administratorem danych 
jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku) 

celu zbierania danych 

o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub 
kategoriach odbiorców danych, 

prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeśli taki obowiązek istnieje, o jego 
podstawie prawnej. 

Administrator Danych powinien poinformować osobę, której 
dane zbiera o: 



PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 
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Zgoda – art. 23 ust. 1 pkt 1 

Przepis prawa – art. 23 ust. 1 pkt 2 

Umowa – art. 23 ust. 1 pkt 3 

Dobro publiczne – art. 23 ust. 1 pkt 4 

Usprawiedliwiony interes – art. 23 ust. 1 pkt 5 

Szczególne przesłanki z art. 27 ust. 2 



KODEKS DOBRYCH PRAKTYK  
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• 16 XI 2011 r. -  powstał Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ochrony danych 
osobowych klientów i potencjalnych klientów Przemysłu Motoryzacyjnego we 
współpracy z GIODO 

 

• Najważniejsze postanowienia:  
 Najważniejsze zasady jakimi należy się kierować 

 Warunki jakie należy spełnić, aby można było przetwarzać dane osobowe 

 Zasady należytego zabezpieczenia danych osobowych 

 Zasady przekazywania danych poza obszar EOG 

 Przykładowa klauzula zgody 

 

 



WYBRANE ZAGADNIENIA 
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• GPS w samochodzie, a zbieranie danych osobowych – 
dane zwykłe a dane wrażliwe 

 

• Telematyka – czy to są dane osobowe? 

 

• Zbieranie danych klientów i potencjalnych klientów – 
zasady wykorzystywania  zebranych danych osobowych 



Włodzimierz Dola 
Prawnik, Specjalista ds. ochrony danych 

osobowych  
w.dola@omnimodo.com.pl 

 
Tel. Kom.: +48 512 459 959 

OMNI MODO 
Ul. Zwycięzców 45/29 
03-937 Warszawa 
 
tel/fax: 22 616 25 70 
e-mail:omnimodo@omnimodo.com.pl 

mailto:l.onysyk@omnimodo.com.pl

