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Polityka dokonywania oceny skutków
przetwarzania
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1. Wstęp

1. Niniejszy dokument jest częścią zbioru polityk bezpieczeństwa.

2. Definicje pojęć i podstawa prawna zostały opisane w pierwszych rozdziałach
ww Zbioru. 

2. Informacje wstępne

1. Niniejszy  dokument  został  opracowany  na  podstawie  KOMUNIKATU
PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH z dnia 17 sierpnia
2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych
wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony opublikowanego
w Monitorze Polskim z dnia 24 sierpnia 2018 r. (poz. 827)

2. Za przeprowadzenie oceny skutków odpowiedzialny jest Dyrektor. 

3. W przeprowadzeniu oceny skutków uczestniczy Inspektor Ochrony Danych. 

4. Ocena  skutków  jest  mechanizmem,  który  ma  na  celu  szacowanie
prawdopodobieństwa  naruszenia  praw  i  wolności  osób  w  związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

3. Przesłanki do przeprowadzenia oceny skutków

1. Ocena skutków dla ochrony danych, na podstawie art. 35 ust. 1 RODO, powinna
być  przeprowadzona,  jeżeli  dany  rodzaj  przetwarzania  może  powodować
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
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2. Co do  zasady,  na  podstawie  art.  35  ust.  10  RODO,  wymóg oceny  skutków
przetwarzania  nie  ma  zastosowania  do  przetwarzania  na  mocy  niezbędności
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania
zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

3. Ocenę  skutków  przetwarzania  obligatoryjnie  należy  przeprowadzić
w przypadkach opisanych w komunikatach Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

4. Przeprowadzanie oceny skutków

1.  Ocenę skutków przeprowadza się w oparciu o art. 35 ust. 7 RODO

2. Ocena skutków powinna zawierać przynajmniej

a) systematyczny  opis  planowanych  operacji  przetwarzania  i  celów
przetwarzania,  w tym,  gdy ma to zastosowanie  – prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora;

b) ocenę,  czy  operacje  przetwarzania  są  niezbędne  oraz  proporcjonalne
w stosunku do celów;

c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą;

d) środki  planowane  w celu  zaradzenia  ryzyku,  w  tym zabezpieczenia  oraz
środki  i  mechanizmy  bezpieczeństwa,  mające  zapewnić  ochronę  danych
osobowych  i  wykazać  przestrzeganie  niniejszego  rozporządzenia,
z uwzględnieniem praw i  prawnie uzasadnionych interesów osób,  których
dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy.

3. Dokonując oceny skutków, Administrator powinien

a) konsultować dokonywanie oceny z Inspektorem Ochrony Danych (art.  35
ust. 2 RODO);

b) uwzględniać  przestrzeganie  zatwierdzonych  kodeksów  postępowania,
o których mowa w art. 40 RODO (art. 35 ust. 8 RODO);

c) w stosownych  przypadkach  zasięgnąć  również  opinii  osób,  których  dane
dotyczą, lub ich przedstawicieli w sprawie zamierzonego przetwarzania (art.
35 ust. 9 RODO);

d) dokonywać  przeglądu  –  w  razie  zmiany  ryzyka  wynikającego  z  danej
operacji  przetwarzania,  stwierdzić,  czy przetwarzanie odbywa się  zgodnie
z dotychczasową oceną skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 11 RODO).

5. Załączniki

Załącznikiem do niniejszej polityki bezpieczeństwa jest załącznik do  KOMUNIKATU
PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH z dnia 17 sierpnia 2018 r. w
sprawie  wykazu rodzajów operacji  przetwarzania  danych osobowych wymagających
oceny  skutków  przetwarzania  dla  ich  ochrony opublikowany  w Monitorze  Polskim
z dnia 24 sierpnia 2018 r. (poz. 827). 
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