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Sprawozdanie z seminarium naukowo-praktycznego
pn. Ochrona danych osobowych w świetle RODO,
Białystok, 18 maja 2018 r.
W dniu 18 maja 2018 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się seminarium naukowo-praktyczne pn. Ochrona danych osobowych w świetle RODO. Celem spotkania było przybliżenie nowych regulacji - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO), które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Seminarium miało charakter otwarty. Skierowane
było w szczególności do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych,
doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Udział wzięli w nim również przedstawiciele
białostockich urzędów i przedsiębiorcy. Zainteresowanie tematem okazało się bardzo duże, na
spotkanie przybyło ponad 150 osób.
Otwarcia seminarium w imieniu organizatorów, tj. Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej,
Mediów i Internetu, dokonała prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz. Wskazała ona na konieczność ochrony danych osobowych w obszarach działania administracji publicznej, w szkolnictwie
wyższym czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Podkreśliła szczególną aktualność i istotność tej tematyki w czasach informatyzacji i powszechności Internetu. Następnie
Profesor przekazała głos głównemu prelegentowi spotkania – radcy prawnemu Przemysławowi
Ślepowrońskiem, Wicedziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, wspólnikowi Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis sp.j.
– specjalizującej się m.in. w ochronie danych osobowych.
Mecenas rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych, aktów prawnych będących w mocy oraz tych, które zaczną obowiązywać po 25 maja
2018 roku. Określił również zakres planowanych nowelizacji przepisów prawa krajowego, w tym
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zaznaczył, że po wejściu w życie RODO, przepisy rozporządzenia będą bezpośrednio stosowane w Polsce. Zaakcentował
fakt, że do daty 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty, które podlegają RODO, czyli podmioty posiadające jednostki organizacyjne w Unii Europejskiej lub podmioty nieposiadające jednostek
organizacyjnych w Unii, ale kierujące swoje towary lub usługi do Unii lub monitorujące zachowania osób w Unii (jak np. Facebook czy Google) powinny być przygotowane do jego stosowania.
Prawodawca unijny nie przewiduje dodatkowego okresu przejściowego na dostosowanie się do
wymogów rozporządzenia.
Następnie radca prawny przybliżył podstawowe definicje prawa danych osobowych, omówił
rodzaje danych wyróżniane przez przepisy prawa i orzecznictwo, odniósł się do pojęć, takich jak
„pseudonimizacja” czy „profilowanie”. Posługując się przykładami z praktyki, prelegent wyjaśnił
kolejne operacje podejmowane w ramach procesu przetwarzania danych osobowych. Szczególną
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uwagę zwrócił na problematykę uzyskania zgody na przetwarzanie danych. Podczas seminarium
omówione zostały także kwestie podmiotowe wiążące się z wejściem w życie RODO. Określono
zarówno prawa podmiotu danych, jaki i obowiązki administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego dane czy organów nadzorczych. Wskazane zostały również przykłady,
w których rozporządzenie nie ma zastosowania, tj, procesy przetwarzania danych osobowych:
w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii, przez osobę fizyczną w ramach czynności
o czysto osobistym lub domowym charakterze, przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Powołując się na przykłady klauzul informacyjnych, Mecenas Ślepowroński omówił zakres realizacji obowiązku wskazanego w art. 13
RODO. Sprecyzował również dodatkowe obowiązki wynikające z art. 14 RODO, związane z danymi
pozyskiwanymi nie od osoby, której dotyczą. Wyjaśnił on również zasady konstruowania umowy
powierzenia danych osobowych, w tym sposób określania zobowiązań procesora. Ponadto, wyróżnił nowe obowiązki wynikające z RODO, np. związane utworzeniem i prowadzeniem rejestru
czynności przetwarzania danych. Wskazał także zasady szacowania ryzyka przetwarzania danych
oraz sposób jego ewaluacji, określił przykładowy wykaz dokumentacji RODO. Ponadto, zwrócił
uwagę na praktyczne aspekty realizacji ochrony danych osobowych, takie jak zasada czystego
biurka czy zasada czystego ekranu.
Trzecią część seminarium poświęcono na dyskusję. Osoby biorące udział w spotkaniu wybrały
jednak formułę indywidualnych konsultacji, które wykazały jak wiele pytań szczegółowych pojawia
się na etapie przygotowania do realizacji polityki RODO. Wątpliwości dotyczyły takich zagadnień,
jak: administrowanie danymi osobowymi studentów i pracowników uczelni; realizowanie procesu
administrowania danymi przez pracowników urzędów, przedsiębiorstw; kwestia odpowiedzialności
za nieterminowe dostosowanie polityki wewnętrznej organizacji do regulacji RODO.
Spotkanie potwierdziło, że temat ochrony danych osobowych jest szczególnie aktualny i ważny. Po stronie przedstawicieli administracji czy przedsiębiorców istnieje świadomość konieczności wprowadzenia zmian wynikających z regulacji RODO, wciąż jednak – w praktyce – nie są
oni przygotowani do pełnej realizacji obowiązków określonych w nowych przepisach unijnych.
Seminarium wykazało potrzebę zorganizowania kolejnych prelekcji, które pozwolą podsumować
pierwsze doświadczenia związane z obowiązywaniem przepisów RODO. Chęć ich zorganizowania
wyraziła Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
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