
”KONFERENCJA  

RODO 5 PO 12 - EJ” 

Działamy na rzecz: 
      - przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji 
      - rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
      - rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego 
      - rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego 

Integrujemy środowisko Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
Optymalizujemy kwalifikacje i umiejętności zawodowe związane z zarządzaniemsystemami bezpieczeństwa informacji i ochroną danych osobowych 

   PRELEGENT 
     Jarosław Feliński  
Prezes Stowarzyszenia SIODO 



”Ochrona danych osobowych 
od 25 maja 2018, czyli RODO 

w pigułce  
– CYKL – PROCES – 

WDROŻENIE ” 
Działamy na rzecz: 
      - przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji 
      - rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
      - rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego 
      - rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego 

Integrujemy środowisko Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
Optymalizujemy kwalifikacje i umiejętności zawodowe związane z zarządzaniemsystemami bezpieczeństwa informacji i ochroną danych osobowych 



IDEA STOWARZYSZENIA 
siodo.org 

Działamy na rzecz: 
      - przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji 
      - rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
      - rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego 
      - rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego 

Integrujemy środowisko Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
Optymalizujemy kwalifikacje i umiejętności zawodowe związane z zarządzaniemsystemami bezpieczeństwa informacji i ochroną danych osobowych 



EDUKACJ

A

RODO 
2018 



RODO 
2018 



• Przykładami powszechnie stosowanych 
elektronicznych usług są:  

• e ~ sądy,  
• e ~ administracja, 
• e ~ WUŚ;  
• e ~ PUAP;  
• e ~ szkoła;  
• e ~ recepta;  
• e ~ L4 itd.; 
• e ~ pacjent;  
• e ~ student 
             a każda z tych usług to BAZA OKREŚLONYCH 
 DANYCH  [AKTYWÓW INFORMACYJNYCH]  
      podlegających ochronie ustawowej. 



   



RODO 
2018 
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DANE O OSOBIE – prof. A. Kopff 

                        
 
 
Ochrona danych 

Czym jest  
Identyfikacja 
 
Personalna 
„PRZEDMIOT –    
PRODUKT” 

Gdzie jest 
Instytucje i biznes 

Ochrona prywatności 
 
 

Personalizacja  
i lokalizacja; 
zachowania 

Operatorzy  

 
Ochrona intymności 
 
 

Uczucia, 
Odczucia, 
Komentarze, 
Opinie  

e ~ Społeczności  
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DANE O OSOBIE 
                        

 
 
Ochrona danych 

Czym jest  
Identyfikacja 
 
Personalna 
„PRZEDMIOT –    
PRODUKT” 

Gdzie są dane 
Instytucje i 
biznes 

1) „dane osobowe” oznaczają 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,  
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DANE O OSOBIE 
                        

1) „dane osobowe” oznaczają informacje  

o […] – dane o lokalizacji, identyfikator 
internetowy   

Ochrona 
prywatności 
 
 

Personalizacja  
i lokalizacja; 
zachowania 

Operatorzy  
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DANE O OSOBIE 
                        

1) „dane osobowe” oznaczają informacje  
o […] – lub jeden bądź kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 

lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;  

 
Ochrona 
intymności 
 
 

Uczucia, 
Odczucia, 
Komentarze, 
Opinie  

e ~ Społeczności  



„ ROZKODOWANIE” --- RODO 

  ROZMAITA ODO                                  RADOSNA ODO 

          REALNA ODO                       RENTIERSKA ODO  

                            ROSZCZENIA ODO 
------------------------------------------- 

    INDYWIDUALNA ODO       ILUZORYCZNA  ODO 

      IRRACJONALNA ODO    INFANTYLNA ODO 

                       INTELIGENTNA ODO 
  ------------------------------------------- 

  „HURTOWNIE IODO – ABI” ZAGROŻENIEM 

  „ZACHWYT PRZERAŻENIEM” – PO 25 V 2018 
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„ ROZKODOWANIE” --- RODO 

       Artykuł 39 Zadania inspektora ochrony danych 

   1.Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:  

a. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego 
oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, !!!  
o obowiązkach spoczywających na nich !!! na mocy niniejszego 
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;  

b.  monitorowanie przestrzegania niniejszego 
rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk 
administratora lub podmiotu przetwarzającego 
 w dziedzinie ochrony danych osobowych,  
w tym podział obowiązków, działania zwiększające 
świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego  
w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;  



RODO 
2018 



   

• UODO 36 a 
 
 
 
 
 
 

• RODO AB~I~ODO PO 
NOWEMU  
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„ ROZKODOWANIE” --- RODO 

Zadania ABI w procesie edu  

 
1997 / 
2014 
BRAK 
ZADAŃ 
szkole 
- niowych 

 
 
01.01.2015 

24.05.2018 
Zapoznawanie  
osób 

25 maja 2018 
Inspektor 
Ochrony Danych 
Osobowych 
 
Świadomość  
Edukacja 
Szkolenia 
Ewaluacja  



Prawo do prywatności i jego ochrona w systemach prawa i zarządzania  

IODO 
20% PRAWNIK 

20% IT 

20% PEDAGOG. 

20% PSYCHOLOG. / 
SOCJOLOG. 

20% ZARZĄDCA 

Doradca - 
konsultant 



Porównanie przepisów: 
Art. 36a ust. 5 pkt 2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony 
danych osobowych; 
 
Art. 37 ust. 5.Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie 
kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat 
prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia 
zadań, o których mowa w art. 39./RODO/  
 
 

!!! Art. 2 pkt 2) edukacja formalna – kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne 
szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa 
wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji 
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,  

Porównanie 
przepisów 



ORGANIZAC

JA

RODO 
2018 



RODO 
2018 



   



„Zakres aktualizacji PBI… art.36 UODO 

• Klasyfikacja ABI 2015: 
 
1.  przepisów prawa 

 
     2. -- przepisów prawa organizacji 

 
             3. --  kategorii danych 
 
                        4. --  kategorii zbiorów 
 
   5. --  kategorii przetwarzania 
 
                                               6. --  kategorii użytkowników 
 
 
 
 

 
 

18.06.2018 
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ZADANIA IODO WAŻNE 



100 % ryzyka  
AB I ODO 

ile wie o 

 UODO, RODO, 
PN 27001 i rodzina 

2700x 
ASI, KJO, KKO 



26 18.06.2018 

Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji … 

PRZEDMIOT AUDYTU / SPRAWDZENIA- analiza zgodności zapisów 
 



PROCESY

RODO 
2018 



RODO 
2018 



(proces - projektowanie)  
Etapy procesu – przykład I zatrudnienie 

Projekt 
ogłoszenia  

Działania 
Komisji  

Wyniki  
i dalsze 

postępowanie  

Uprawnienie 
członków 

RO
DO  
201
8 



(proces - projektowanie)  
Etapy procesu – przykład II umowa z podmiotem przetwarzania 

Projekt SIWZ 
i OPZ  

Zapewnienie 
Podmiotu 

Audytowanie 
Podmiotu 

Pracownik działu i 
IODO 

RO
DO  
201
8 
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AUDYT BI 

ZADANIE 2018    |   IODO 2018 

 



KONTAKT 
Jarosław Feliński 

 
jaroslaw.felinski@siodo.org 

 
tel. - 508-608-136  
lub 602-105-852 

 


