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WYDARZENIA | Dane osobowe

GAZETA BANKOWA 9/2015

Dane bez ochrony

Większość przedsiębiorców obracających danymi osobowymi nie chroni ich 

w odpowiedni sposób. O konsekwencjach braku wdrożenia ustawowych 

procedur opowiada Anna Buczyńska Borowy, dyrektor operacyjny DPAG

W obiegowej opinii panuje przekonanie, że wymogi 

ustawy o ochronie danych osobowych dotyczą tylko 

instytucji przetwarzających dane na wielką skalę, 

np. banków, urzędów czy branży telemarketingowej. 

W rzeczywistości sprawa powinna być o wiele bardziej 

powszechna. Jak dużo podmiotów, które powinny do-

stosować się do wymogów ustawy, tego nie robi?

Anna Buczyńska Borowy, dyrektor operacyjny Data 

Protection Advisory Group (DPAG): Zacznijmy od tego, 

że wszyscy uczestnicy rynku, którzy przetwarzają dane 

osobowe, podlegają pod ustawę o ochronie danych 

osobowych. Nieważne, czy to fi rma świadcząca usługi 

w relacjach B2B, czy B2C, czy w branży cukierniczej, 

czy audytorskiej, czy to urząd, czy partia polityczna, or-

ganizacja pozarządowa, czy zrzeszenie łowieckie. Jeśli 

przetwarzają dane osobowe, zobligowani są wdrożyć sto-

sowne procedury. Od stycznia tego roku wprowadzono 

ułatwienie w postaci możliwości powołania Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Taki ABI zajmuje się ca-

łym procesem Ochrony Danych Osobowych w organiza-

cji i jest pierwszym ogniwem kontaktu z GIODO. Można 

usługę ABI outsourcować – wtedy rozliczenie odbywa się 

na zasadzie fakturowania, więc koszty usługi są znacznie 

niższe niż kolejny etat w fi rmie. Ale wracając do statystyk, 

to na 149 tys. zarejestrowanych do czerwca 2015 r., do 

rejestracji zgłoszono tylko 13 tys. zbiorów. Oczywiście, 

to nie jest bezpośrednio odzwierciedlająca rzeczywistość 

statystyka, ale pokazuje skalę. Co ciekawe – zupełnie nie 

wiedzieć dlaczego, spora część przedsiębiorców uważa, 

że podleganie pod ustawę jest fakultatywne…

To tak jakby uznać, że podleganie pod kodeks karny 

jest uznaniowe. Skąd ten pomysł?

No właśnie, chyba wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie 

sprawy z tego, czym to tak naprawdę grozi. GIODO może 

ostatecznie nakazać fi rmie całkowite lub częściowe usu-

nięcie danych z bazy, a ich utrata najczęściej oznacza dla 

wielu fi rm koniec. Nieprzestrzeganie przepisów też wynika 

z wygody. Takie wmówienie sobie, że „wcale nie muszę nic 

robić, mnie to nie dotyczy”. Tymczasem jest przeciwnie. 

Przecież w każdej chwili może przyjść kontrola z GIODO 

i ukarać podmiot, który nie spełnia wymogów założonych 

w ustawie. Coraz częściej zdarzają się też świadomi klienci, 

którzy nieprawidłowości zgłaszają do GIODO. Wtedy często 

na audyt i wdrożenie procedur jest zbyt późno… 

A może kary są zbyt niskie albo prawdopodobieństwo 

kontroli zbyt niewielkie?

Konsekwencje są poważne. Składają się na to kary fi nan-

sowe, odszkodowania… Przewidziana jest nawet kara 

pozbawienia wolności, chociaż najczęściej to jest zakaz 

przetwarzania danych do chwili wdrożenia planu napraw-

czego. A co do kontroli, to na razie rzeczywiście jesteśmy 

społeczeństwem, gdzie świadomość własnych praw jest 

bardzo niska, ale to się diametralnie zmienia. Klienci zaczy-

nają dopytywać, poznają przepisy i czytają, co podpisują. 

Firmy, które w dużej mierze bazują na relacjach z klientami, 

mogą ponieść surowe konsekwencje, chociażby w postaci 

negatywnego rozgłosu w mediach, a w następstwie utraty 

dobrego wizerunku fi rmy… Mam tu na myśli to, że poten-

cjalni klienci zaczną zwracać uwagę na to, jak dana fi rma 

chroni ich dane osobowe i jak się z nimi obchodzi. 

To trudne dostosować się do wymogów ustawy? Może 

przedsiębiorcom opłaca się zaryzykować, „a nuż akurat 

mnie nie sprawdzą”?

Tak, jest takie ogólne przekonanie, że wdrażanie procedur 

jest niepotrzebne, że kontrole są rzadkie, że klienci i tak nie 

zauważą… I tu znowu wracamy do sprawy powszechności 

obowiązywania przepisów. To nie jest tak, że wybieramy 

sobie, pod które przepisy podlegamy. Brak wdrożenia wy-

maganych prawem procedur to tak, jakby jakiś podmiot 

uznał, że nie będzie prowadził np. księgowości, bo mu 

się to nie opłaca. Przecież to absurd! Jeśli organizacja nie 

radzi sobie z wdrożeniem wewnętrznych procedur, może 

– podobnie jak w przypadku księgowości – outsourcować 

całość lub część zadań, co jest pod wieloma względami 

bardzo korzystne. 


