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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
pn. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian
regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom,
Białystok, 17 maja 2018 r.
W dniu 17 maja 2018 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
(UwB) odbyła się konferencja pn. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji
prawnych – sprostać wyzwaniom. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Ekonomii
i Zarządzania UwB w ramach podpisanego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu
w Białymstoku porozumienia z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dotyczącego współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Głównym celem obrad było pokazanie istoty i wagi problemu ochrony danych osobowych
widzianego z perspektywy przedsiębiorcy, pracownika oraz pacjenta i podmiotu leczniczego. Są to
obszary życia człowieka mające dla niego podstawowe znaczenie w otaczającej nas rzeczywistości
ekonomicznej i społecznej.
Niewątpliwie, kwestia ochrony danych osobowych zyskuje coraz większe zainteresowanie
oraz znaczenie teoretyczne i praktyczne. Spowodowane jest to w szczególności uchwaleniem
przez Parlament Europejski ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679
(RODO), które będzie bezpośrednio obowiązywało w krajach członkowskich od dnia 25 maja
2018 roku. Przedmiotowa konferencja odbyła się na tydzień przed tą kluczową datą. Ponadto
warto dodać, że 10 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych, która
jest na końcowym etapie ścieżki legislacyjnej, oczekuje bowiem na podpis Prezydenta RP.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, co zaowocowało także dużą frekwencją.
Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. przedstawiciele środowiska biznesu, medycyny,
nauki, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz obsługi prawnej przedsiębiorców,
podmiotów leczniczych i urzędów administracji publicznej.
Zgromadzonych powitała prof. dr hab. Teresa Mróz – Kierownik Studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”. Wskazała ona, że misja Uniwersytetu
to nie tylko kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych w murach uczelni, lecz także
inicjowanie i tworzenie powiązań środowiska akademickiego z przedsiębiorcami oraz instytucjami
publicznymi. Na tym podłożu powstała koncepcja konferencji naukowej, skierowanej zarówno do
ludzi nauki, jak i do środowiska biznesu i urzędów. Podkreślona też została otwartość i przychylność Uniwersytetu w Białymstoku dla takich inicjatyw. Głos zabrali obecni przedstawiciele władz
uniwersyteckich. Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Robert Ciborowski, wskazał przede
wszystkim na doniosłość omawianej problematyki. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB, podkreśliła, że przedmiotowa konferencja jest projektem just in time. Ponadto regulacja ochrony danych osobowych dotyczy nas wszystkich. Mimo
że jest to zagadnienie prawnicze, ma jednak wydźwięk ekonomiczny, gdyż niewątpliwie kwestia
ochrony danych osobowych przełoży się na rynek ekonomiczny.
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Całość spotkania została podzielona na trzy tematyczne panele. W pierwszej kolejności głos
zabierali eksperci, przedstawiający problematykę ochrony danych osobowych. Po wygłoszeniu
referatów, każdą sesję wieńczyła ożywiona dyskusja, co potwierdzało doniosłość problematyki
objętej tematem konferencji.
Pierwszym z omawianych zagadnień była sytuacja przedsiębiorcy wobec nowych standardów
ochrony danych osobowych. Sesję otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego
(Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB) referatem pt. Biznes wobec nowych wymogów ochrony
danych osobowych. Autor wyraził przekonanie (poparte danymi statystycznymi), że mimo niewątpliwych kosztów wprowadzenia wymogów, które stawia RODO i rozrastającej się biurokracji,
wielu przedsiębiorców poczyniło już przygotowania mające na celu dostosowanie ochrony danych
osobowych do nowych przepisów.
Kolejnym prelegentem był Adam Jurczenia z Centrum Informatyki ZETO S.A., który przedstawił potrzebę oceny ryzyka i skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych (DPIA-Data
Protection Impact Assessment).
Prelegentem w tej sesji był także przedstawiciel Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń –
Cyprian Gutkowski. Wskazał on na rodzaje sankcji przewidzianych przez RODO dla przedsiębiorcy oraz zaproponował możliwe praktyczne rozwiązania i działania, które powinny zmniejszyć
niebezpieczeństwo zastosowania sankcji przewidzianych przepisami RODO.
Drugi panel dyskusyjny dotyczył ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Dr Tomasz
Kałużny zaprezentował temat ochrony danych w dokumentacji pracowniczej. Wystąpienie zawierało
wiele aktualnych aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z nowymi regulacjami, gdyż
prelegent jest zarówno praktykiem, jak i teoretykiem prawa. Referent podkreślił, że od 25 maja
2018 r. należy zmienić podejście do danych, których może wymagać potencjalny pracodawca od
osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Natomiast dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB (Wydział Prawa UwB) przedstawiła zagadnienie ujawnienia danych o wynagrodzeniu pracownika. Autorka wskazała na generalny obowiązek
pracodawcy nieujawniania wysokości wynagrodzenia i podała przykłady wyjątków od tej zasady.
Ostatni referat dotyczył ochrony akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w miejscu pracy. Wygłosił go dr Karol Łapiński z Państwowej Inspekcji Pracy. Wystąpienie to spotkało się
z żywym zainteresowaniem uczestników z uwagi na praktyczne walory omawianego zagadnienia
Ostatni blok tematyczny skupiał się na ochronie szczególnych kategorii danych przetwarzanych w sferze działalności leczniczej i ubezpieczeniowej. W tej sesji głos zabrała dr Urszula
Drozdowska (Wydział Prawa UwB), przedstawiając istotne dla każdego zagadnienie dostępu do
dokumentacji medycznej w świetle RODO i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podkreślone tu zostały niespójności legislacyjne i potrzeba interwencji ustawodawcy w celu zapewnienia koherencji przepisów innych ustaw z RODO.
Następnie wystąpił dr Sebastian Sikorski (Politechnika Warszawska), który omówił ochronę
danych osobowych w podmiotach leczniczych i wskazał na potrzebę rozstrzygnięcia wielu kwestii
prawnych związanych z wymogami RODO i niektórymi przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania podmiotów leczniczych i świadczeń medycznych.
Każda z sesji owocowała ożywioną dyskusją na temat przedstawianych zagadnień i problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów w praktyce. Uczestnicy konferencji kierowali
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do referentów liczne pytania. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła
problematyka ochrony danych osobowych pracownika i ochrona danych osobowych w obszarze
podmiotów medycznych.
Konferencja jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń,
spostrzeżeń, obaw i oczekiwań odnośnie do nowych regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych. Pozwoliła ona również na zaprezentowanie i wyjaśnienie szeregu wątpliwości związanych z wdrażaniem założeń przewidzianych w RODO, a także dostrzeżenie wielu kolejnych
kwestii wymagających dalszych rozważań i dociekań teoretyków oraz praktyków. Analizowane
na konferencji zagadnienia okazały się istotne i interesujące dla teorii i praktyki nie tylko prawa,
ekonomii i medycyny, lecz także dla każdego przeciętnego uczestnika obrotu gospodarczego.
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