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APLAW
Kancelaria APLAW została założona w 2010 roku przez radcę prawnego Artura Piechockiego, wieloletniego
doradcy prawnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), współzałożyciela Sądu
Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), obecnie
członka Rady tego Sądu.
Prawnicy kancelarii specjalizują się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii
z uwzględnieniem ochrony praw IP, licencjonowania, praw autorskich, ochrony konsumenta, prywatności
i danych osobowych. Od blisko 20 lat świadczą profesjonalne usługi prawnicze umiejętnie łącząc je
z fachową wiedzą techniczną, zdolnościami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi oraz dogłębną znajomością
rynku ICT.
APLAW jest kancelarią rekomendowaną przez międzynarodowy ranking prawniczy Media Law International
2017.

RODO
audyt prawny | audyt techniczny | szkolenia | rekomendacje | wdrożenie | compliance

CZYM JEST RODO?
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. W dniu 25 maja 2018
r. zacznie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE, a także wobec wszystkich podmiotów,
które przetwarzają dane osobowe obywateli Unii, nawet zdalnie. RODO zapewnia jednolitą ochronę danych
osobowych w każdym państwie członkowskim, definiuje niemalże na nowo podejście do przetwarzania danych
osobowych. Nowe przepisy wprowadzają szereg nieznanych dotychczas obowiązków, rozszerzają zakres
odpowiedzialności cywilnoprawnej, a także wprowadzają poważne sankcje finansowe, sięgające nawet do
20.000.000 euro.

CZY RODO OBOWIĄZUJE KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCĘ?
Rozporządzenie 2016/679 obowiązywać będzie wszystkich, którzy w związku ze swoją działalnością
przetwarzają dane osobowe. Ważne jest, aby pamiętać, że:
• dane klienta, pracownika to dane osobowe
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• zbierając dane osobowe mamy nowe obowiązki informacyjne
• możemy podlegać obowiązkowi szacowania ryzyka
• w niektórych sytuacjach powinniśmy ustanowić inspektora ochrony informacji
• proste przeglądanie danych osobowych w formie elektronicznej, czy ich usuwanie stanowi przetwarzanie
podlegające przepisom RODO
• odpowiadamy za niezapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
Forma działalności przedsiębiorcy podlegającego RODO nie ma znaczenia, zaś jego wielkość ma znaczenie
tylko ze względu na zwiększenie zakresu obciążeń, np. dotyczących prowadzenia rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA RODO
RODO jest szansą, nie tylko obowiązkiem.
RODO to sposób odpowiedzialnego myślenia o klientach i przedsiębiorstwie.
1. Budowanie zaufania konsumentów i wizerunku wiarygodnego przedsiębiorcy – wykazanie, że dane
osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z prawem, zgodnie z zasadą rozliczalności, zapewni wzrost
zaufania do przedsiębiorcy.
2. Zwiększenie reputacji firmy zapewniającej zgodność z RODO – m.in. poprzez uzyskanie certyfikatów, co
pozwoli zminimalizować ryzyko utraty lub bezprawnego upublicznienia danych.
3. Większe bezpieczeństwo danych na całym świecie – administrator danych osobowych będzie w stanie
uporządkować podstawy przekazywania danych osobowych poza EOG, a następnie dostosować procesy
transferu tych danych do wymogów z RODO.
4. Większa troska o dane osobowe – ochrona danych osobowych musi zostać uwzględniona już na etapie
projektowania każdego nowego rozwiązania wewnątrz przedsiębiorstwa („by design”).
5. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa IT w porównaniu z latami poprzednimi - wymóg wdrożenia RODO
wiąże się z przeglądem i wprowadzeniem rozwiązań technologicznych, które zwiększą dotychczasową
ochronę danych. Posiadanie tego typu rozwiązań spowoduje wzrost zaufania i lojalności wobec marki
przedsiębiorcy, który je stosuje.
6. Większa świadomość funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa – RODO pozwala na nowo zdefiniować
obszary ryzyka w przedsiębiorstwie, opracować sposoby jego zmniejszenia i usprawnienia funkcjonowania
wszystkich procesów wewnątrz przedsiębiorstwa.

WDROŻENIE RODO W KILKU KROKACH, CZYLI JAK ROBI TO KANCELARIA APLAW
1. SZKOLENIE WSTĘPNE – wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych. Określenie
przedmiotowego, podmiotowego i terytorialnego zasięgu RODO.

2. AUDYT PRAWNY – badanie zgodności działania z wymaganiami stawianymi przez RODO dla
administratorów i procesorów, z uwzględnieniem działalności badanego podmiotu, m.in. w zakresie:
• przetwarzanych danych osobowych
• osób, których dane dotyczą
• prawidłowości przechowywania danych
• wymogów dotyczących przejrzystości
• innych obowiązków administratora danych
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• bezpieczeństwa danych
• naruszenia danych
• międzynarodowej wymiany danych.
3. AUDYT TECHNICZNY - audyt stosowanych technicznych i fizycznych środków ochrony danych
osobowych. Inwentaryzacja systemów IT przetwarzających dane osobowe, analiza dokumentacji
związanej z zabezpieczeniem tych danych, analiza zasad dostępu fizycznego. Badanie może zawierać
również audyt penetracyjny systemów IT przechowujących dane osobowe ukierunkowany na wykrycie
potencjalnych podatności w samych systemach informatycznych.

4. RAPORT ORAZ JEGO OMÓWIENIE – wskazanie spełnianych i niespełnianych wymagań stawianych
przez RODO. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie przeprowadzania audytu wraz ze
wskazaniem ich wagi oraz znaczenia. Zalecenia i harmonogram działań naprawczych.
5. AKCEPTACJA LUB MODYFIKACJA DOKUMENTÓW POAUDYTOWYCH – uzgodnienie, które
elementy raportu wymagają ewentualnych zmian, a następnie zaakceptowanie dokumentu. Wdrożenie
zaleceń przeprowadzonego audytu oraz usunięcie nieprawidłowości, jeżeli takie zostały wykryte.
6. PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI I WSPARCIE W JEJ WDROŻENIU

MINIMALNY ZESTAW DOKUMENTÓW I INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA AUDYTU
• polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, o ile została sporządzona
• umowy z wykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, w tym: umowy z zakresu
księgowości, kadr, systemów informatycznych (w tym wdrożeniowo-utrzymaniowe), z firmami ochrony
osób i mienia
• umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o ile zostały sporządzone
• informacja na temat tego, jakie dane osobowe pracowników są przetwarzane przez firmę
• regulamin pracy, o ile został sporządzony
• wzory umów o pracę
• listy upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o ile zostały sporządzone
• wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o ile zostały sporządzone
• regulamin organizacyjny, o ile został sporządzony
• procedura zgłaszania incydentów z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, o ile została
sporządzona
• lista systemów elektronicznych, w których przetwarzane są dane osobowe
• protokoły usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, o ile zostały sporządzone
• umowy o organizacji konkursów, konferencji, o ile takie odbyły się i zbierano dane osobowe uczestników
• informacja na temat monitoringu wizyjnego, tj., gdzie jest umieszczany, jak długo są przechowywane
zapisy i gdzie oraz kto ma do nich dostęp
• realizacja obowiązku informacyjnego, tj. treść zgód na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgody takie
zbierane są przy jakiejkolwiek okazji
• zbiory danych osobowych zarejestrowane w GIODO.
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APLAW OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI, DANYCH
OSOBOWYCH I RODO
 przeprowadzamy audyty dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
ze wsparciem partnerskich firm technologicznych
 prowadzimy projekty typu compliance związane m.in. z RODO
 przygotowujemy pełną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, również pod kątem
RODO
 sporządzamy i negocjujemy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz umowy
o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich
 doradzamy w kwestiach związanych z polityką prywatności i rozwiązań cookies
 doradzamy w danych osobowych przy projektach informatycznych
 prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla firm z zakresu ochrony danych i prywatności, w tym RODO
 projektach z zakresu rozproszonych baz danych

NASZE DOŚWIADCZENIE
Przeprowadziliśmy szereg szkoleń, audytów i wdrożeń RODO oraz kompleksowych projektów
dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności dla polskich i zagranicznych podmiotów z różnych
sektorów gospodarki, m.in. dla:
- telewizji komercyjnej
- grupy energetycznej należącej do skarbu państwa
- spółki kapitałowej z sektora energetyki
- spółki transportowej należącej do miasta
- międzynarodowej fundacji praw człowieka
- duńskiego koncernu spożywczego i jego polskiej spółki zależnej
- szwedzkiego producenta systemów zabezpieczeń
- francuskiej spółki consultingowej
- irlandzkiego koncernu farmaceutycznego i jego polskiej spółki zależnej
- rejestratorów domen internetowych
- polskiego producenta maszyn przemysłowych
- polskiego producenta konserw i dań gotowych
- polskiej grupy telekomunikacyjnej
- polskiego dystrybutora narzędzi budowlanych
- polskiej spółki IT i innych.
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