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Podstawy prawne przeprowadzania kontroli zgodnego 
z prawem przetwarzania danych osobowych

• przepisy rozporządzenia 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), art. 57 i 58 rodo

• Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zachowania lub
wprowadzenia przepisów szczególnych dostosowujących stosowanie
przepisów niniejszego rozporządzenia (motyw 19)

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.
DzU z 2019 r., poz. 1781 ze zm.; dalej: uodo

• Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia 2016/679



Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• Jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych i organem
nadzorczym w rozumieniu rodo.

• Art. 57 rodo przyznaje Prezesowi UODO prawo monitorowania
i egzekwowania stosowania przepisów rozporządzenia, co obejmuje
m.in. rozpatrywanie skarg składanych w trybie art. 77 rodo,
przeprowadzanie kontroli oraz wszczynanie postępowań.

• Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu
planem kontroli bądź poza planem na podstawie uzyskanych przez Prezesa
Urzędu informacji albo w ramach monitorowania przestrzegania rodo

• Dodatkowe przepisy regulujące przebieg kontroli są również zawarte
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.



Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• Przede wszystkim należy odróżnić dwa rodzaje postępowania:
a) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

(art. 78 i n. uodo);
b) postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych

osobowych (art. 60 i n. uodo).
• Oba postępowania odbywają się na podstawie przepisów kodeksu

postępowania administracyjnego. Podstawowa relacja między tymi dwoma
rodzajami postępowania polega na tym, że w przypadku gdy kontrola
przestrzegania przepisów wykaże nieprawidłowości, to następnie można
rozpocząć odrębne postępowanie w sprawie naruszenia przepisów
o ochronie danych (jednak w przypadku gdy postępowanie w sprawie
naruszenia nie było poprzedzone kontrolą, kontrola może rozpocząć się
także w trakcie postępowania).



Pojęcie kontroli

Pojęcie kontroli – rozumiane jest w nauce prawa administracyjnego jako
badanie zgodności istniejącego stanu ze stanem postulowanym, ustalenie
zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tych ustaleń
podmiotowi kontrolowanemu i ewentualnie podmiotom zwierzchnim.
Efektywna kontrola – nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kontroli
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Już na etapie
tworzenia pierwszych regulacji w tym zakresie uznano, że do realizacji
skutecznej ochrony danych nie wystarczy zagwarantowanie osobom,
których dane dotyczą, odpowiednich uprawnień i nałożenie na podmioty
przetwarzające odpowiednich obowiązków – trzeba jeszcze zadbać,
by procesy przetwarzania danych i podmioty, które tego dokonują, były
poddane kontroli.



Postępowanie kontrolne
• Kontrolujący podlega wyłączeniu, na wniosek lub z urzędu, z postępowania

kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
odnośnie do jego bezstronności.

• Monitorowanie stosowania przepisów rodo, o którym mowa w art. 57
ust. 1 lit. a rodo, to kompetencja kontrolna przyznana organowi
nadzorczemu bezpośrednio w przepisach tego rozporządzenia.

• Stąd art. 8 uodo nie stanowi źródła kompetencji kontrolnych Prezesa
UODO, które w zakresie kontroli dotyczącej przepisów rodo wynikają
bezpośrednio z rodo. Zakresem przepisu prawa polskiego objęta jest
jednak kontrola przestrzegania nie tylko przepisów rodo, ale również
przepisów o ochronie danych osobowych w ogólności, a więc także
zlokalizowanych poza rodo. W tym zakresie, czyli w obrębie przepisów
o ochronie danych osobowych wykraczających poza zakres regulacji rodo,
art. 78 uodo stanowi źródło kompetencji kontrolnych Prezesa UODO.



Postępowanie kontrolne

• Prawodawca unijny w art. 78 uodo wyróżnia 3 rodzaje kontroli:
1) prowadzoną zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO planem

kontroli;
2) prowadzoną na podstawie uzyskanych przez Prezesa UODO informacji;
3) prowadzoną w ramach monitorowania przestrzegania stosowania

przepisów rodo.



Postępowanie kontrolne

• Pierwszy przypadek to rutynowa kontrola branży (tzw. kontrola planowa).
Co roku w styczniu Prezes UODO ogłasza plan kontroli sektorowych,
na podstawie którego podmioty z określonych sektorów oraz branż mogą
oczekiwać u siebie wizyty inspektorów.

• Zgodnie z treścią planu kontroli sektorowych UODO na 2022 r. objęte nią
będą: Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym
Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym; Banki – przetwarzanie
danych osobowych związanych z profilowaniem danych osobowych
klientów i potencjalnych klientów oraz ze sposobem informowania osób
ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej. Podmioty, które
przetwarzają dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji – sposób
zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych
w związku z użytkowaniem tych aplikacji.



Postępowanie kontrolne

• Kontrola prowadzona planowo, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,
była znana także na gruncie przepisów ustawy z 1997 i dotyczyła
najczęściej poszczególnych sektorów gospodarki lub administracji
publicznej.

• Przykładowo, w 2017 r. kontrole sektorowe obejmowały: sklepy
stacjonarne, przychodnie i poradnie lekarskie (publiczne i niepubliczne),
organy i służby uprawnione do dokonywania wpisów oraz wglądu
do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz
Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), w tym audyt bezpieczeństwa SIS
II/VIS, system Eurodac oraz Europol.

• Z kolei kontrole doraźne prowadzone są na podstawie uzyskanych przez
Prezesa UODO informacji w reakcji na pojawiające się potrzeby.



Postępowanie kontrolne

• Drugie źródło kontroli to skargi na organizację. Mogą one wpłynąć
od osób, których dane osobowe przetwarza, sygnalistów lub z inicjatywy
innych organów, którym przepisy nadają uprawnienia kontrolne, sądów
i prokuratur. Stosowne informacje mogą również zostać pozyskane przez
UODO z mediów, chociażby w zakresie podejrzenia dużego wycieku danych
osobowych. Jeśli ktoś złożył skargę, osobista kontrola w organizacji,
zwłaszcza w obecnym stanie związanym z epidemią, będzie jednak
ostatecznością. Najpierw inspektorzy spróbują wyjaśnić sprawę
korespondencyjnie.



Postępowanie kontrolne

• Trzecim źródłem kontroli może być incydent ochrony danych osobowych
zgłoszony przez organizację. W przypadkach wyjątkowo poważnych i źle
zaraportowanych incydentów, UODO nie wyjaśnia sprawy
korespondencyjnie. Może od razu wszcząć kontrolę w siedzibie.

• Ostatnim, czwartym ze źródeł kontroli może być sam Prezes UODO. Dobór
podmiotów do tzw. kontroli wyrywkowej następuje zgodnie
ze swobodnym wyborem organu. Jest ona przeprowadzana w ramach
spoczywającego na UODO obowiązku monitorowania przestrzegania
stosowania przepisów rodo.



Postępowanie kontrolne

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych może
występować na dwóch etapach:

1) postępowania kontrolnego;
2) postępowania administracyjnego.

Czynności kontrolne natomiast mogą spełniać funkcję środka pozwalającego
na stwierdzenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania
administracyjnego oraz środka dowodowego w już toczącym się
postępowaniu. Ta ostatnia możliwość została dodatkowo wzmocniona
w przepisach uodo, jako że zgodnie z art. 68 ust. 1 tej ustawy, jeżeli w toku
postępowania administracyjnego zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów,
Prezes UODO może przeprowadzić postępowanie kontrolne.



Postępowanie kontrolne

W przypadku kontroli prowadzonej przed wszczęciem postępowania
administracyjnego kontrolowanemu nie przysługują prawa strony
w rozumieniu przepisów kpa, lecz jedynie uprawnienia przyznane
w przepisach komentowanej ustawy.

Jeżeli natomiast czynności kontrolne zostaną podjęte w trakcie toczącego się
postępowania administracyjnego, będą one stanowiły element postępowania
dowodowego, a informacje uzyskane w trakcie kontroli będą stanowiły
dowody w toczącym się już postępowaniu administracyjnym.



Podmioty wykonujące czynności kontrolne

• Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez:
1) pracownika UODO;
2) członka lub pracownika organu nadzorczego państwa członkowskiego UE

w przypadku wykonywania wspólnych operacji, zgodnie z art. 62 rodo.
• Czynności kontrolnych nie może natomiast wykonywać osobiście Prezes

UODO, co stanowi istotną zmianę w stosunku do art. 14 ustawy z 1997 r.,
który zezwalał na wykonywanie czynności kontrolnych także GIODO i jego
zastępcy.



Podmioty wykonujące czynności kontrolne
• Art. 79 ust. 2 wprowadza obowiązek zachowania w tajemnicy przez

kontrolującego informacji, o których dowiedział się w toku kontroli.
• Jego interpretacja powinna być dokonywana w kontekście art. 46 uodo,

stanowiącego, że Prezes UODO, zastępcy Prezesa UODO, a także
pracownicy UODO są obowiązani zachować w tajemnicy informacje,
o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności
służbowych.

• Nie budzi przy tym wątpliwości, że kontrola powinna zostać zaliczona
do czynności służbowych. W zakresie więc, w którym dotyczy pracowników
UODO, komentowany przepis stanowi powtórzenie regulacji zawartej już
w art. 46 ustawy. W zakresie natomiast, w jakim dotyczy członka lub
pracownika organu nadzorczego państwa członkowskiego UE w przypadku
wykonywania wspólnych operacji, komentowany przepis ustanawia
obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej.



Przesłanki wyłączenia kontrolującego

Art. 80 uodo ustanawia instytucję nieznaną dotychczasowym przepisom
o ochronie danych osobowych, tj. instytucję wyłączenia kontrolującego.

Ten przepis został ukształtowany na wzór odpowiednich postanowień kpc
dotyczących wyłączenia sędziego, nie zaś na wzór postanowień
kpa dotyczących wyłączenia pracownika organu administracji publicznej.

Kontrolujący podlega wyłączeniu, jeżeli wyniki kontroli, choćby pośrednio,
mogłyby oddziaływać na prawa lub obowiązki jego małżonka, osoby
pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego
i powinowatego do drugiego stopnia albo na osoby związanej z nim
z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.



Przesłanki wyłączenia kontrolującego

O ile jednak w przypadku wyroku sądowego takie oddziaływanie jest proste do
wskazania, o tyle w przypadku kontroli taka sytuacja sama w sobie
nie zachodzi – kontrola prowadzona na podstawie przepisów ustawy
nie prowadzi do przyjęcia lub nie, że doszło do naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 90 uodo, jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych
w postępowaniu kontrolnym Prezes UODO uzna, że mogło dojść
do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, obowiązany jest
do niezwłocznego wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych i dopiero wynik tego postępowania w postaci
decyzji administracyjnej będzie miał wpływ na prawa i obowiązki określonych
osób.



Przesłanki wyłączenia kontrolującego

Tym samym na etapie kontroli dochodzi wyłącznie do zbierania informacji
i trudno w takim przypadku przyjąć, że wynik kontroli w postaci informacji
zebranych w toku kontroli mógłby mieć wpływ na prawa i obowiązki
jakiejkolwiek osoby fizycznej. Z kolei na etapie postępowania
administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych pracownicy UODO mogą podlegać wyłączeniu na zasadzie
art. 24 kpa.



Przesłanki wyłączenia kontrolującego

• Kontrolujący podlega wyłączeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości
co do jego bezstronności. Wątpliwości takie mogą wynikać ze stosunków
osobistych natury emocjonalnej (np. pokrewieństwa, przyjaźni) lub
gospodarczej (osobiste powiązania majątkowe, kredytowe itp. –
zob. postanowienie SN z 25 sierpnia 1971 r., I CZ 121/71).

• O wyłączeniu kontrolującego decyduje Prezes UODO w drodze
postanowienia. Na postanowienie o odmowie wyłączenia kontrolującego
zażalenie nie przysługuje (zob. postanowienie NSA z 11 czerwca 2003 r.,
II SA/Ka 1956/01). Jeżeli na podstawie wyników kontroli zostanie wszczęte
postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych, brak obiektywizmu kontrolującego może
być podnoszony w postępowaniu administracyjnym, a następnie jako
zarzut w skardze do sądu administracyjnego, w odniesieniu do materiału
dowodowego zebranego w toku kontroli.



Przesłanki wyłączenia kontrolującego

Jeżeli zostanie złożony wniosek o wyłączenie kontrolującego, albo jeżeli
kontrolujący sam taki wniosek złoży, powinien do czasu rozpoznania wniosku
przez Prezesa UODO podejmować w toku kontroli wyłącznie czynności
niecierpiące zwłoki. Są to takie czynności, które muszą być podjęte z powodu
treści obowiązujących przepisów, ustanawiających nieprzywracalny termin
do dokonania określonych czynności, z uwagi na skutki orzeczeń
administracyjnych lub sądowych, utratę uprawnień, niemożność
wyegzekwowania w późniejszym czasie obowiązków stron czy też ze względu
na okoliczności faktyczne, narzucające potrzebę pilnego działania.

Taką czynnością będzie np. przeprowadzenie oględzin miejsc, przedmiotów,
urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych
służących do przetwarzania danych w sytuacji, gdy opóźnienie wykonania tej
czynności może spowodować utratę możliwości jej przeprowadzenia.



Postępowanie kontrolne
• Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia

wraz z legitymacja służbową. Upoważnienie zawiera: wskazanie
podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, oznaczenie organu, imię
i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do
przeprowadzenia kontroli oraz nr jej legitymacji służbowej, określenie
zakresu przedmiotowego kontroli, oznaczenie kontrolowanego,
wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia
czynności, podpis Prezesa Urzędu, pouczenie kontrolowanego o jego
prawach i obowiązkach, datę i miejsce wystawienia imiennego
upoważnienia.

• Prezes RM określi w drodze rozporządzenia wzór legitymacji służbowej,
mając na względzie potrzebę zapewnienia możliwości identyfikacji osób
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

• W kontroli może brać udział także ekspert upoważniony przez Prezesa
Urzędu.



Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej 
pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z dnia 20 marca 2019 r. (DzU z 2019 r., poz. 697)

Ponieważ zdarzały się już przypadki 
podszywania się pod inspektorów UODO 
(o czym pisał sam UODO), to należy 
dobrze sprawdzić te kwestie formalne. 

Również w przypadku audytorów 
zewnętrznych warto dochować należytej 
staranności przy identyfikowaniu gości. 

Należy pamiętać, że będą mieli dostęp 
do wielu poufnych informacji, za których 
bezpieczeństwo odpowiada organizacja.



Postępowanie kontrolne

• Prezes UODO może upoważnić do udziału w kontroli osobę posiadającą
wiedzę specjalistyczną, jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych
wymaga takiej wiedzy.

• Osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną może zostać upoważniona do
udziału w kontroli, jeżeli wymaga tego przeprowadzenie czynności
kontrolnych. Będą to zatem np. sytuacje wymagające specjalistycznej wiedzy
informatycznej, z zakresu budowy i funkcjonowania baz danych
czy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

• Zakres uprawnień takiej osoby Prezes Urzędu określa w upoważnieniu. Osoba
ta jest obowiązana do zachowania w tajemnicy informacji, o których
dowiedziała się w toku kontroli.



Postępowanie kontrolne

• Celem art. 83 jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu kontroli poprzez
nałożenie na kontrolowanego obowiązku wskazania osoby upoważnionej
do reprezentowania go w trakcie kontroli. Zakres upoważnienia
do reprezentacji kontrolowanego w trakcie kontroli wynika każdorazowo
z upoważnienia udzielonego przez kontrolującego i może się kształtować
w różnoraki sposób, włączając w to pełnomocnictwo do składania
oświadczeń w imieniu kontrolowanego.

• Czynności kontrolne dokonywane są w obecności kontrolowanego lub osoby
przez niego upoważnionej. Celem takiego ukształtowania przebiegu kontroli
jest z jednej strony zapewnienie jej efektywnego przebiegu dzięki
wykonywaniu czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osób
go reprezentujących. Z drugiej strony – wykonywanie czynności kontrolnych
w obecności kontrolowanego służy zwiększaniu zaufania do organu
nadzorczego i pozwala zminimalizować niebezpieczeństwo zarzutu
naruszenia prawa w trakcie kontroli.



Postępowanie kontrolne

• Wskazane zostały także zasady postępowania na wypadek nieobecności
kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. W takim wypadku
kontrolujący powinien wykonywać czynności w obecności osoby czynnej
w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 kc, jeżeli kontrolowany
nie jest organem administracji publicznej.

• Jeżeli natomiast kontrolowany jest organem administracji publicznej,
czynności kontrolne powinny być wykonywane w obecności świadka
będącego funkcjonariuszem publicznym, co do którego nie zachodzą
przesłanki jego wyłączenia i który nie jest pracownikiem UODO.



Uprawnienia kontrolne

1) wstępu w godzinach od 6:00 do 22:00 na grunt oraz do budynków, lokali
lub innych pomieszczeń

2) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających
bezpośredni związek z zakresem przedmiotowym kontroli

3) przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników
oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących
do przetwarzania danych

4) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwania
w charakterze świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego

5) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii
6) możliwości przesłuchania pracownika kontrolowanego w charakterze

świadka



Uprawnienia kontrolne

Kontrolowany zapewnia kontrolującemu oraz osobom upoważnionym do udziału
w kontroli warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki
dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach
lub w systemach.
W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne czynności
w jej toku, po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego, mogą być utrwalane
przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Informatyczne nośniki
danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, na których zarejestrowano przebieg kontroli
lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią załącznik do protokołu kontroli.
Jeśli po kontroli Prezes Urzędu dojdzie do wniosku, że mogło dojść do naruszenia
przepisów ochrony danych osobowych, wówczas wszczyna postępowanie.



Obowiązki kontrolowanego

• Kontrolujący może przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze
świadka. Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną
na podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się
art. 83 kpa.

• Świadkiem nazywamy osobę fizyczną, która w postępowaniu dotyczącym
praw lub obowiązków innego podmiotu składa zeznania o faktach
spostrzeżonych lub o których otrzymała wiadomość od innych osób. Skoro
przepis mówi o „osobach”, to nie powinno budzić wątpliwości, że zakresem
tego uprawnienia są objęci także pracownicy kontrolowanego.



Obowiązki kontrolowanego

• Pojęcie przesłuchania należy rozumieć literalnie – jako odpytanie przez
kontrolującego osoby na okoliczność określonych faktów lub zdarzeń.
Oznacza to, że przesłuchanie świadka może być przeprowadzone wyłącznie
w formie ustnej.

• Stosując odpowiednio art. 83 kpa, należy przyjąć, że prawo odmowy zeznań
przysługuje małżonkowi kontrolowanego, wstępnym (rodzicom, dziadkom
strony), zstępnym (dzieciom, wnukom strony), powinowatym pierwszego
stopnia (teściom, zięciowi, synowej strony) oraz osobom pozostającym
z kontrolowanym w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Prawo to trwa po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.



Obowiązki kontrolowanego

• Prawo odmowy odpowiedzi na pytania przysługuje pracownikowi
kontrolowanego w przypadku, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub
bliskich wymienionych w art. 83 kpa na:

1) odpowiedzialność karną;
2) hańbę;
3) bezpośrednią szkodę majątkową;
4) naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy

zawodowej.



Przedmiot kontroli

Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych
w postępowaniu kontrolnym, a w szczególności dokumentów, przedmiotów,
oględzin oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń.

Każda kontrola polega na badaniu zgodności istniejącego stanu ze stanem
postulowanym, wynikającym z obowiązujących norm prawnych. Aby ustalić
stan istniejący, kontrolujący powinien bazować na dowodach zebranych
w toku kontroli.



Przedmiot kontroli

Użyte w art. 75 kpa słowo „dowód” oznacza w istocie środek dowodowy,
czyli środek umożliwiający przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu faktów,
a przez to o prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń o tych faktach.
W takim też znaczeniu zostało użyte pojęcie dowodu w art. 87 uodo jako
wszelkiego rodzaju środek umożliwiający ustalenie stanu faktycznego w toku
kontroli, taki jak dokumenty, przedmioty, wynik oględzin, wyjaśnienia
i oświadczenia. Wydaje się, że art. 87 nie zabrania uznania takich faktów
za dowody, nawet jeżeli nie zostały one ujawnione lub nie wydarzyły się
one w okresie kontroli. Jednakże, aby stanowiły one materiał dowodowy,
muszą być w toku kontroli zakomunikowane kontrolowanemu.



Przebieg czynności kontrolnych w protokole kontroli

• Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia w protokole
kontroli, który powinien zawierać:

1) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres kontrolowanego;
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowanego oraz nazwę organu

reprezentującego kontrolowanego;
3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej oraz

numer imiennego upoważnienia kontrolującego, a w przypadku
kontrolującego prowadzącego czynności kontrolne w ramach wspólnych
operacji imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz numer imiennego upoważnienia;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;



Przebieg czynności kontrolnych w protokole kontroli

6) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje
mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych
z przepisami o ochronie danych osobowych;

7) wyszczególnienie załączników;
8) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń

i uzupełnień;
9) pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu

kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;
10) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego

i kontrolowanego.



Przebieg czynności kontrolnych w protokole kontroli

W protokole czyni się wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez
kontrolowanego. Protokół kontroli nie zawiera natomiast opisu stwierdzonych
nieprawidłowości i naruszeń prawa. Do sporządzania protokołów kontroli
nie znajdują zastosowania art. 67 i n. kpa. Na etapie kontroli nie stosuje się
bowiem przepisów tego kodeksu.



Przebieg czynności kontrolnych w protokole kontroli

Protokół kontroli sporządza się w postaci elektronicznej albo w postaci
papierowej w dwóch egzemplarzach i doręcza kontrolowanemu. Ponieważ na
etapie kontroli nie stosuje się przepisów kpa, nie stosuje się przepisów
regulujących procedurę doręczeń, w tym wybór doręczeń za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Należy przyjąć, że decyzje co do formy protokołu
i sposobu jego doręczenia powinny być podejmowane w toku kontroli,
w sposób odformalizowany. Nie można jednak zapominać o funkcji, jaką
spełniają zasady doręczeń w każdej sformalizowanej procedurze – jest nią
funkcja gwarancyjna zapewniająca przestrzeganie podstawowych praw strony.
Biorąc pod uwagę brak regulacji zasad doręczenia kontrolowanemu protokołu
kontroli, należy podkreślić szczególną wagę tej czynności dla prawidłowego
przebiegu kontroli, a w związku z tym konieczność takiego jej
przeprowadzania przez kontrolującego, aby w maksymalnym możliwym
stopniu zapewnić przestrzeganie praw strony.



Przebieg czynności kontrolnych w protokole kontroli

Protokół kontroli, po sporządzeniu przez kontrolującego, jest przez niego
podpisywany i doręczany kontrolowanemu w celu podpisania.

Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli:
1) podpisuje protokół;
2) składa pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.

Brak jakiegokolwiek działania ze strony kontrolowanego w terminie 7 dni
od dnia doręczenia protokołu kontroli uznaje się za odmowę podpisania
protokołu kontroli.



Przebieg czynności kontrolnych w protokole kontroli

Kontrolowany może złożyć zastrzeżenia do treści protokołu. Sąd
administracyjny w postępowaniu toczącym się ze skargi na decyzję Prezesa
UODO opiera swoje ustalenia, co do zasady, na materiale zgromadzonym
w aktach sprawy. Z tego powodu administrator danych osobowych,
korzystając z możliwości złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, powinien
rozważyć przekazanie w formie zastrzeżeń dokumentów, takich jak
ekspertyzy, opinie czy sprawozdania z audytów, świadczących o właściwym
wykonywaniu przez niego obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
Nawet w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń taki materiał dowodowy
może stanowić podstawę dokonywania przez sąd administracyjny ustaleń
korzystnych dla administratora danych.



Terminy
Terminem rozpoczęcia kontroli jest dzień okazania kontrolowanemu lub innej
osobie wskazanej w przepisach imiennego upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli oraz legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Terminem zakończenia kontroli jest dzień podpisania protokołu
kontroli przez kontrolowanego albo dzień dokonania wzmianki o odmowie
podpisania protokołu.

• Art. 89 uodo ogranicza maksymalny czas trwania kontroli do 30 dni, licząc
od dnia rozpoczęcia kontroli. Do czasu trwania kontroli nie wlicza się
terminów przewidzianych na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli lub
podpisanie i doręczenie protokołu kontroli przez kontrolowanego.

• Ograniczenia czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy zawarte w przepisach
Prawa Przedsiębiorców (art. 55) nie znajdą zastosowania do kontroli
prowadzonej przez Prezesa UODO.



Skutki stwierdzenia naruszeń

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 7 ust. 1 uodo kpa znajduje zastosowanie
do postępowań administracyjnych toczących się przed Prezesem UODO
wyłącznie w przypadkach wskazanych w tym przepisie. Ponieważ w art. 7
ust. 1 nie został wskazany rozdz. 9 ustawy, do postępowań kontrolnych
nie znajdują zastosowania przepisy kpa.

KPA przewiduje w art. 61 § 1 możliwość wszczęcia postępowania
administracyjnego z urzędu albo na wniosek strony. Dodatkowo z żądaniem
wszczęcia postępowania w sprawie innej osoby lub wszczęcia postępowania
oraz dopuszczenia do udziału w nim może wystąpić organizacja społeczna,
na zasadzie art. 31 kpa. Te przypadki wszczęcia postępowania
administracyjnego znajdują zastosowanie in extenso w przypadku
postępowania toczącego się przed Prezesem UODO.



Skutki stwierdzenia naruszeń

Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, tj. z inicjatywy organu
administracyjnego, powinno być poprzedzone czynnościami wewnętrznymi
ustalającymi fakt istnienia sprawy otwartej do rozpatrzenia i załatwienia
w drodze decyzji. Przykładami sformalizowanego impulsu do podjęcia takich
czynności mogą być tylko skarga odpowiadająca cechom określonym w art. 233
zd. 2 kpa albo żądanie wszczęcia postępowania z urzędu wniesione przez
podmioty, które mogą korzystać z procesowych praw strony,
np. przez organizację społeczną.

Prócz tego art. 90 przewiduje jeszcze jedną sytuację, w której będzie
dochodziło do wszczęcia postępowania z urzędu – jeżeli na podstawie
informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes UODO uzna,
że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.



Skutki stwierdzenia naruszeń

• Postępowanie kontrolne kończy się w dniu podpisania protokołu kontroli
przez kontrolowanego albo w dniu umieszczenia w protokole wzmianki
o odmowie podpisania protokołu (art. 89 ust. 2). Ponieważ w protokole
kontroli nie wskazuje się stwierdzonych w toku kontroli naruszeń prawa,
od dnia zakończenia kontroli rozpoczyna się okres, w którym Prezes UODO
analizuje informacje zebrane w toku kontroli pod kątem ewentualnych
naruszeń prawa ochrony danych osobowych. Jeżeli w wyniku tych
czynności Prezes UODO uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych, zobowiązany jest do niezwłocznego
wszczęcia postępowania.



Skutki stwierdzenia naruszeń

• Termin „niezwłocznie” odnosi się do wszczęcia postępowania po uznaniu,
że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
nie zaś do okresu, przez jaki Prezes UODO może analizować informacje
zebrane w wyniku kontroli. Termin, w jakim Prezes UODO powinien ustalić,
czy mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
czy też nie, nie został uregulowany w ustawie. Z uwagi na to, że na etapie
kontroli nie stosuje się przepisów kpa, termin ten nie może być określany
na zasadzie art. 35 kpa.



Skutki stwierdzenia naruszeń

Wszczęcie postępowania następuje na skutek wniesienia żądania przez stronę
albo poprzez dokonanie przez organ administracji publicznej czynności
procesowej skutkującej wszczęciem postępowania z urzędu.

Z reguły taką czynnością będzie zawiadomienie stron o wszczęciu
postępowania zgodnie z art. 61 § 4 kpa. Wyjątek od tej zasady stanowi
wszczęcie postępowania na żądanie organizacji społecznej. W takim
przypadku wydawane jest postanowienie o wszczęciu postępowania
lub o odmowie wszczęcia postępowania. Na postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania służy na gruncie komentowanej ustawy skarga
do sądu administracyjnego.



Skutki stwierdzenia naruszeń

Postępowanie kontrolne i postępowanie administracyjne
Jak wskazano w wyroku WSA w Warszawie z 30 maja 2006 r.

(II SA/Wa 1894/05) na gruncie ustawy z 1997 r.:

„podstawowym zadaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych jest kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych
z przepisami. Etapem kolejnym jest natomiast, jeżeli na podstawie wyników
kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych i wystąpi do Generalnego Inspektora o zastosowanie środków,
o których mowa w art. 18 ustawy, element władczej kompetencji tego organu
przejawiający się tym, że – w myśl art. 12 pkt 2 ustawy – może on wydawać
odpowiednie decyzje administracyjne (...)”



Skutki stwierdzenia naruszeń

„(…) Oznacza to, że jeżeli Generalny Inspektor Danych Osobowych wniosku
inspektora nie odrzuci, to wszczyna postępowanie administracyjne
zawiadamiając o tym administratora danych i przeprowadza postępowanie
wyjaśniające, a następnie w zależności od jego efektów nakazuje przywrócenie
stanu zgodnego z prawem (…) [w]szczęcie postępowania administracyjnego
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, poprzedzone jest
odrębnym i autonomicznym postępowaniem kontrolnym, stwierdzającym
naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych”.

Przytoczone w tym wyroku instytucje postępowania przed GIODO zachowują
aktualność także na gruncie postępowania przed Prezesem UODO.



Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego

1. Wydawanie ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez
planowane operacje przetwarzania.

2. Udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
w przypadku naruszenia przepisów rodo przez operacje przetwarzania.

3. Nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia
żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących na mocy
rodo.

4. Nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania
operacji przetwarzania do przepisów rodo, a w stosownych przypadkach
wskazanie sposobu i terminu.



Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego

5. Nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą,
o naruszeniu ochrony danych.

6. Nakazanie sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia
ich przetwarzania.

7. Cofnięcie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu cofnięcia
certyfikacji, lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu nieudzielania
certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub przestały być spełniane.

8. Stosowanie, oprócz lub zamiast ww. środków administracyjnej kary pieniężnej.
9. Nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim

lub do organizacji międzynarodowej



Co na pewno będzie sprawdzane?

• RCP i RKCP. Oba rejestry są fundamentem systemu ochrony danych
osobowych. Kontrolerzy sprawdzą na pewno, czy je posiadasz.
W większości przypadków sprawdzą również, kiedy były ostatni raz
aktualizowane.

• Procedury rodo. Kluczowe procedury to m.in.: raportowanie incydentów,
privacy by design/default, ocena ryzyka, nadawanie upoważnień,
realizacja praw osób. W większości przypadków te procedury znajdują się
w jednym dokumencie tj. polityce ochrony danych osobowych.

• Raporty z audytów. Wdrożenie dokumentacji i prowadzenie RCP czy RKPC
powinno opierać się na uprzednim zebraniu informacji, zazwyczaj
w formie audytu. Inspektorzy na pewno poproszą o wskazanie źródła
obowiązujących procedur. Zapytają również o to, kiedy prowadzony był
ostatni audyt i poproszą o raport.



Co na pewno będzie sprawdzane?

• Ocena ryzyka. Zasada podejścia opartego na ryzyku stanowi kluczowy
element rodo. Inspektorzy sprawdzą, czy dokonano analizy charakteru,
zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych w odniesieniu do ryzyka
naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

• Rejestr incydentów. Pusty rejestr niekoniecznie będzie odebrany
pozytywnie. Jeśli przez kilka lat nie było żadnego incydentu, inspektorzy
mogą to uznać za podejrzane.

• Klauzule zgód i obowiązki informacyjne. Inspektorzy poproszą
o stosowne treści klauzul dla każdego ze zmapowanych procesów.
Sprawdzą również mechanizm pozyskiwania zgód i ich wycofywania.

• Obszar IT security.



Decyzje

ZSPR.421.7.2019
UZASADNIENIE
W dniach […] lutego 2019 r. na podstawie art. 78 ust. 1, art. 79 ust. 1
pkt 1 oraz art. 84 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) w zw. z art. 57 ust. 1
lit. a oraz h, art. 58 ust. 1 lit. b, e oraz f rozporządzenia 2016/679, w celu
kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych, dokonano czynności kontrolnych w ClickQuickNow Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej także „Spółką”).

Zakresem kontroli objęto przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych,
z wyłączeniem danych dotyczących osób zatrudnionych.



Decyzje

W toku kontroli odebrano od pracowników Spółki ustne wyjaśnienia oraz
skontrolowano system informatyczny. Stan faktyczny został szczegółowo
opisany w protokole kontroli, który został podpisany przez Prezesa
Zarządu Spółki.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono,
że w procesie przetwarzania danych osobowych Spółka, jako administrator,
naruszyła przepisy o ochronie danych osobowych. Uchybienia te polegają
na: (…)

https://uodo.gov.pl/pl/354/1247



Decyzje

Kara za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za
uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo właścicielowi spółki
grozi za to odpowiedzialność karna.
Prezes UODO podjął decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych
w ukaranej spółce, w związku z ustaleniami dokonanymi w toku innej
przeprowadzonej kontroli w firmie, która prowadzi działalność
telemarketingową. Ustalono, że firma ta ma podpisaną z Vis Consulting
Sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie outsourcingu usług
telemarketingowych. Dlatego też organ nadzorczy uznał za konieczne
przeprowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie, który faktycznie
wykonywał połączenia telefoniczne i przetwarzał dane.



Decyzje

Niestety, kontrolerzy UODO, pod wskazanym w KRS adresem
i po uprzednim zawiadomieniu o planowanej kontroli, nikogo nie zastali.

Na miejscu była jedynie firma, która wynajmowała na rzecz Vis Consulting
Sp. z o.o. powierzchnię biurową (tzw. wirtualne biuro).



Decyzje

Kontrolerom udało się jednak telefonicznie skontaktować z Vis Consulting,
a jej pełnomocnik poinformował, że kontrola się nie odbędzie.
Prezes UODO uznał więc, że spółka ta w żaden sposób nie chce
współpracować z organem ds. ochrony danych osobowych. Przez dwa kolejne
dni zaplanowanych czynności kontrolnych spółka dwukrotnie uniemożliwiła jej
przeprowadzenie. Ponadto w dniu, w którym kontrolerzy próbowali ponownie
skontrolować Vis Consulting Sp. z o.o., jej władze podjęły uchwałę o likwidacji
tego podmiotu.
W ocenie Prezesa Urzędu spółka ta nie realizuje obowiązków związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz w co najmniej zamierzony sposób
unika poddania się kontroli organu nadzorczego. Spółka naruszała tym samym
przepisy rodo, mówiące o współpracy z organem nadzorczym i umożliwieniu
temu organowi dostępu do wszystkich danych osobowych i wszelkich
informacji.
https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.19.2019



Decyzje

ZSPU.421.8.2018
Nakazuje Burmistrzowi W. usunięcie uchybień w procesie przetwarzania
danych osobowych poprzez:
• zapewnienie przechowywania dokumentów zawierających dane

osobowe, powstałych w związku z prowadzeniem rejestru mieszkańców,
przez okres zgodny z okresem wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67),
w terminie do dnia […] września 2019 r.



Decyzje

• wskazanie w klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek
meldunkowy podmiotu świadczącego usługi serwisowe systemu
informatycznego o nazwie A, przy użyciu którego prowadzony jest rejestr
mieszkańców, tj. A. Sp. z o.o.

W pozostałym zakresie umarza postępowanie.



Decyzje

Uzasadnienie

Upoważnieni przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontrolujący
przeprowadzili u Burmistrza W. kontrolę zgodności przetwarzania danych
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
tj. z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych … oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000 z późn. zm.).



Decyzje

• Zakresem kontroli objęty został sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez
Burmistrza W. rejestru mieszkańców. W toku kontroli odebrano
od pracowników Urzędu Miejskiego w W. ustne wyjaśnienia, skontrolowano
system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych oraz
dokonano oględzin pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie
danych osobowych. Stan faktyczny został szczegółowo opisany w protokole
kontroli, który został podpisany przez Burmistrza W.

• Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego ustalono,
że w procesie przetwarzania danych osobowych Burmistrz W., jako
administrator danych, naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
Uchybienia te polegały na: (…)

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.8.2018



Dziękuję za uwagę


