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1.

Przegląd unijnych i krajowych przepisów 
w zakresie ochrony danych osobowych,
mających wpływ na realizację projektów 
finansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-
2020



Źródło zdjęć: domeny publiczne 
oznaczone z prawem do wykorzystania



ŹRÓDŁA PRAWA
UNIA EUROPEJSKA

• Karta Praw Podstawowych

• R 2016/679

• D 2016/680

POLSKA

• Konstytucja RP

• U.O.D.O.

• U.O.D.O. przetwarzanych w związku 
z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości

• ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z zapewnieniem 
stosowania R2016/679

RODO TO NIE DYREKTYWA 



RODO/ORODO/GDPR/R2016/679

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)



Kiedy RODO weszło w życie?

a) 27 kwietnia 2016 r.

b) 24 maja 2016 r.

c) 25 maja 2018 r.



ZAŁOŻENIA

◉ Neutralność technologiczna
◉ Analiza ryzyka
◉ Rozliczalność
◉ Wzmocnienie praw podmiotów danych
◉ Ujednolicenie w UE



Art. 5 ZASADY 
dot. DO

◉ Legalność

◉ Ograniczenia celu

◉ Minimalizacji danych

◉ Prawidłowość

◉ Ograniczenia przechowywania

◉ Integralność i poufność
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art. 6 ust. 1 
lit. a
ZGODA

lit. b
UMOWA

lit. c
PRAWO

lit. d

ŻYWOTNE 
INTERESY 
OSOBY

lit. e
interes 
publiczny, 
władza 
publiczna

lit. f
INTERES

RPOWP2014-2020

RPOWP2014-2020



art. 9 ust. 2 
lit. g

przetwarzanie jest niezbędne ze względów 
związanych z ważnym interesem publicznym, na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego […]

RPOWP2014-2020



art. 12-22

art. 12

art. 15-
22

art. 
13-14



privacy by design
administrator musi zapewnić, że już na etapie projektowania 
systemu wprowadzone zostały odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych

motyw 78 – brać pod uwagę w przetargach publicznych

art. 25 ust. 1
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privacy by default
udostępnienie możliwości konfiguracji uprawnień 
prywatności zgodnie z wolą oraz decyzją osoby, której dane 
dotyczą – domyślnie przetwarzane są dane wyłącznie 
niezbędne dla celu przetwarzania

motyw 78 – brać pod uwagę w przetargach publicznych

art. 25 ust. 2
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art. 28 

art. 29 

art. 30 ust. 2 

art. 33 

podmiot przetwarzający

upoważnienie

RWKCzP

naruszenie



u.o.d.o. z dnia 10 maja 2018 r.

IOD

akredytacja

kodeksy postępowania

organ nadzorczy

naruszenie i kontrole

europejska współpraca administracyjna

odpowiedzialność cywilna i karna



u. z dnia 21 lutego 2019 r.

 zmiana 162 ustaw w związku z 
zapewnieniem stosowania RODO

 wprowadzenie katalogu kategorii danych 
osobowych możliwych do przetwarzania

 sposób spełniania obowiązku 
informacyjnego

 upoważnienia i oświadczenia



RODO – Sankcje

art. 77 – skarga do ON
art. 82 – odszkodowanie 
art. 83 – administracyjne kary pieniężne
art. 107 uodo – odpowiedzialność karna



220,000 tys. €
Bisnode

138,000,000 £, 99,000,000 £ 
WIELKA BRYTANIA – British Airways, Marriott

55 tys. zł           2,8 mln zł
Związek Piłkarski                                                      Morele.net

40 tys. zł           201 tys. zł
Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego                                 ClickQuickNow



Skąd czerpać wiedzę?

• wytyczne Gr. Roboczej Art. 29

• wytyczne, rekomendacje, dobre praktyki EROD

• komunikaty i poradniki UODO

• decyzje administracyjne UODO

• newsletter UODO

• orzecznictwo sądowe

• normy (ISO, DIN…)





2.

Obowiązki Beneficjenta wynikające z 
zapisów umownych dotyczących 
bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych



§ 21 OWRP
 okres przechowywania dokumentów

 zobowiązanie Uczestników projektów

 upoważnienie do przetwarzania

miejsce archiwizowania

 postanowienia stosowane również do Partnerów 



§ 22 OWRP
 postanowienia ogólne w zakresie d.o.

 administratorzy zbiorów

 cele przetwarzania i podstawa prawna

 informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

 iod





ZBIORY
RPO 2014-2020

CST
RPO

2014-2020
eksperci



§ 22a OWRP
 powierzenie przetwarzania

 IOD/Koordynator Umowy

 środki organizacyjne i techniczne 

 przekazanie IP referencji, wykazów, doświadczenia 
lub innych dowodów spełniania warunków

 zakaz wykonywania innych operacji na 
powierzonych danych z zastrzeżeniem przypadków, 
gdy jest to niezbędne



§ 22b OWRP
 bezpieczeństwo przetwarzania

 przeprowadzenie analizy ryzyka 
przetwarzania powierzonych danych

 przetwarzanie w zakresie bezwzględnie 
niezbędnym i proporcjonalnym

 RWKCzP – opis środków organizacyjnych i tech.

 obowiązek usunięcia d.o. po upływie okresów 
przechowywania dokumentacji



§ 22c OWRP               § 22d OWRP      

Prawa osoby, której dane 
dotyczą

Upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych

art. 12 RODO



§ 22e OWRP
 dalsze powierzenie d.o. podmiotom świadczącym 

usługi na rzecz Beneficjenta lub Partnerom Projektu

weryfikacja zakresu z Załącznika nr 5

 rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz 
Beneficjenta, którym powierzono d.o.

 konieczność zawarcia umowy zgodnej z kształtem 
zapisów OWRP 

możliwość kontroli/inspekcji/audytu



§ 22f OWRP                 § 22g OWRP

 naruszenie ochrony danych osobowych

 12h po stwierdzeniu do IP

 roszczenia regresowe

naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego 
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieprawidłowego dostępu do d.o. przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

kontrola/audyt



!

Beneficjent 

jako Administrator Danych Osobowych.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Uchylenie decyzji w trybie natychmiastowym





3.

Właściwe przetwarzanie danych 
osobowych w aplikacji głównej CST –

SL2014



Podręcznik Beneficjenta s.330

Należy zwrócić uwagę, by zakres danych osobowych 
wynikający z załączonego dokumentu nie był szerszy 
niż zakres danych powierzonych do przetwarzania w 
ramach umowy o dofinansowanie projektu określony 
dla zbioru: CST […]. Dane wykraczające poza zakres 
powierzonych danych osobowych, powinny zostać 
przekształcone, w sposób uniemożliwiający 
przyporządkowanie poszczególnych informacji 
osobistych lub rzeczowych do określonej czy 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej […]



Podręcznik Beneficjenta s.330

[…] w przypadku anonimizowania dokumentu w 
wersji elektronicznej konieczne jest stworzenie kopii 
dokumentu z usuniętymi danymi osobowymi, tj. 
dane należy przy skanowaniu zasłonić lub „wymazać” 
z zeskanowanego pliku za pomocą programu 
komputerowego.



Zbiór: CST

• Użytkownicy CST

• Wnioskodawcy, Beneficjenci/Partnerzy

• Uczestnicy instytucjonalni

• Uczestnicy indywidualni

• Personel projektu

• Osoby fiz. i prowadzące dz. g., których dane będą 
przetwarzane w związku z badaniem 
kwalifikowalności środków w projekcie



Załącznik nr 9 i nr 10

Wykaz osób 
upoważnionych do 
dostępu w ramach SL2014

Wniosek o 
nadanie/zmianę/wycofanie 
dostępu dla osoby 
uprawnionej w ramach 
SL2014

Załącznik nr 7



Zbiór: CST a art. 5 ust. 1 lit. c RODO

Osoba z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności



zapisy umowne PO
art. 33 RODO

poradnik UODO dot. naruszeń!

naruszenia
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4.

Najczęstsze problemy w zakresie 
właściwego przetwarzania danych 
osobowych w ramach projektów



Zapytania Beneficjentów

rejestr kategorii przetwarzania
upoważnienia do przetwarzania
tzw. Omnibus regulation
powierzenie/udostępnienie

1/2



Zapytania Beneficjentów

zamówienia publiczne
wnioski o udostępnienie danych osobowych
metody anonimizacji/pseudonimizacji
dane wykraczające poza powierzony zbiór
upoważnienia dla kontroli/audytu

2/2



Formularz rekrutacyjny

Część A

• RPOWP2014-2020/CST

Część B

• Dane dla Beneficjenta

Zał. nr 6 Klauzula Beneficjenta



Deklaracja uczestnictwa

Jednocześnie wyrażam zgodę na używanie i 
rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi 
mojego dziecka przez Beneficjenta XYZ dla celów 
informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
w/w projektu. Niniejsza zgoda:

- nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,

- obejmuje wszelkie formy publikacji,

- wizerunek/głos/wypowiedzi mogą być 
przetwarzane bez akceptacji produktu końcowego.

Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również 
wynagrodzenia względem Beneficjenta, z tytułu 
wykorzystania …  na potrzeby jak w oświadczeniu.





5.

Dobre praktyki w zakresie ochrony 
danych osobowych przy realizacji 
projektów



Place your screenshot here

SPRAWA LSW

art. 267 Kodeksu karnego

„Kto bez uprawnienia 
uzyskuje dostęp do 
informacji dla niego 
nieprzeznaczonej…”



“

Wczoraj w godzinach wieczornych do części adresatów naszej bazy 
mailingowej została wysłana wiadomość w kopii otwartej, w wyniku 

czego niektóre z adresów mogły zostać w sposób niezamierzony 
ujawnione szerszemu gronu odbiorców… Wszystkich Państwa, którzy 

otrzymali ten omyłkowo wysłany e-mail – prosimy – zgodnie 
z przepisami o jego niezwłoczne usunięcie.



Pendrive

• III PK 13/18

• 17-18 października 2014 r. -> 13 lutego 2019 r.



Laptop



art. 32 ust. 1 RODO
a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych

b) zdolność do ciągłęgo zapewnienia poufności, 
integralności, dostępności i odporności systemów i 
usług przetwarzania

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności 
danych osobowych i dostępu do nich w razie 
incydentu fizycznego lub technicznego

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie 
skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić 
bezpieczeństwo przetwarzania



Szyfrowanie dysku twardego
BitLocker dla Windows

FileVault2 dla Mac OS

dm-crypt dla Linuksa

+ regularne kopie zapasowe



Aktualizacja oprogramowania

! antywirus, przeglądarki, inne programy

Silne hasło

niesłownikowe, nieszablonowe, długie i skomplikowane

menedżery haseł (KeePass)

dwuskładnikowe uwierzytelnianie



Dodatkowe zabezpieczenia

• firewall

• antywirus

• konto administratora

• „przyjazny trojan”



Środki organizacyjne

• zespół ds. ochrony danych osobowych

•procedury

• szkolenia

• audyty

•działania zwiększające świadomość

•monitorowanie



Środki techniczne





Damian Chaber
Inspektor ochrony danych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

tel. 017/ 850 92 32
mail:  iod@wup-rzeszow.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

