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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)

PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

PODSTAWA PRAWNA



Każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące uprawnienia 
w zakresie prowadzonych postępowań: 

 nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym 
przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego, 
dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji 
swoich zadań

 prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych

 uzyskiwanie od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich 
danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do 
realizacji swoich zadań

 uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu 
przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, 
zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa 
członkowskiego

Art. 58 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

PRZEBIEG KONTROLI



Bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych każdy organ nadzorczy na swoim terytorium monitoruje 
i egzekwuje stosowanie tegoż rozporządzenia

Art. 57 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

PODSTAWA PRAWNA



Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych. 

Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem 
kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub 
w ramach monitorowania przestrzegania stosowania rozporządzenia 2016/679. 

Art. 78 ustawy o ochronie danych osobowych

KONTROLA



Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes 
Urzędu może przeprowadzić postępowanie kontrolne.

Okresu postępowania kontrolnego nie wlicza się do terminów, o których mowa 
w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego.

Art. 68 ustawy o ochronie danych osobowych

KONTROLA W TOKU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO



wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych 
pomieszczeń; 

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

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

żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać w charakterze 
świadka osoby w zakresie nie-zbędnym do ustalenia stanu faktycznego

zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Art. 84 ustawy o ochronie danych osobowych

UPRAWNIENIA KONTROLUJĄCEGO 



Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych 
w postępowaniu kontrolnym, a w szczególności:

dokumentów

przedmiotów

oględzin

ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń

Art. 87 ustawy o ochronie danych osobowych

PRZEBIEG KONTROLI



Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

Art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

PROTOKÓŁ KONTROLI



Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym 
Prezes Urzędu uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych, obowiązany jest do niezwłocznego wszczęcia postępowania, 
o którym mowa w art. 60 ustawy o ochronie danych osobowych.

Art. 90 ustawy o ochronie danych osobowych

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE



udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 
w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje 
przetwarzania

nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji 
przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach 
wskazanie sposobu i terminu

wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu 
przetwarzania

zastosowanie, oprócz lub zamiast środków, o których mowa w niniejszym ustępie, 
administracyjnej kary pieniężnej na mocy art. 83, zależnie od okoliczności konkretnej 
sprawy

nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim lub do 
organizacji międzynarodowej

Art. 58 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

UPRAWNIENIA NAPRAWCZE ORGANU NADZORCZEGO



Od 25 maja 2018 r. Prezes UODO przeprowadził

136 kontroli

KONTROLA W LICZBACH



System Informacyjny Schengen (SIS) i Wizowy System Informacyjny (VIS)

Policja 

Straż Graniczna 

Areszty Śledcze 

Miejski monitoring wizyjny

Biuletyn Informacji Publicznej – udostępnianie danych oraz sposób wysyłania 
korespondencji

Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób 
dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych

System identyfikacji i monitoringu odpadów 

Spółdzielnie mieszkaniowe - rejestr członków 

Telemarketing

Brokerzy danych 

Banki i ubezpieczyciele - profilowanie

Szkoły i placówki oświatowe - monitoring wizyjny

Pracodawcy - monitoring wizyjny, rekrutacja pracowników

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

KONTROLE SEKTOROWE 2019



KONTROLE SEKTOROWE 2020

System Informacyjny Schengen (SIS) i Wizowy System Informacyjny (VIS)

Banki – przetwarzanie danych osobowych w związku ze sporządzaniem 
kopii / skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów

 Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy 
(inteligentne liczniki)



KARY 2019

Administracyjne kary pieniężne – 8

Kary na podstawie ustaleń pokontrolnych - 7



Dziękuję za uwagę!


