
 
 

1. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 
PORADNIK OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POD KONTROLĄ 

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych dla firm, 
szkół, organizacji – po uzupełnieniu danymi przedsiębiorstwa 
lub jednostki organizacyjnej, dokumentacja spełnia wymagania 
ustawy o ochronie danych osobowych i zabezpiecza formalnie 
podmiot na wypadek kontroli. Poradnik ochrona danych pod 
kontrolą zawiera najważniejsze informacje związane  
z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. 

W dokumentacji znajdują się wszystkie niezbędne załączniki, 
oświadczenia i wykazy w zakresie przetwarzania danych 
osobowych. W cenie zamówienia konsultacje z Prawnikiem 
RBDO, w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji. 

 

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA DOKUMENTACJA? 

 Dokumentacja ta jest wymagana w każdej firmie lub jednostce organizacyjnej, która zatrudnia chociażby  
1 pracownika lub przetwarza inne dane osobowe, np. dane Klientów. 
 

 Od 2013 roku na mocy porozumienia GIODO i PIP, Państwa Inspekcja Pracy będzie weryfikować 
nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych w firmach i organizacjach – PIP dokonuje 
blisko 90 000 kontroli rocznie! 
 

 Kontrole GIODO mogą wiązać się z nałożeniem grzywien przymuszających w wysokości od 10.000 do 50.000 
zł za każde uchybienie, w związku z niewykonaniem decyzji lub nawet karą pozbawienia wolności do  
lat 2 (zgodnie z artykułem 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). 
 

 Dokumentacja opracowana przez zespół prawników RBDO, spełnia wszystkie wymogi ustawy  
i rozporządzenia do art. 39a niniejszej ustawy. 
 
W cenie zamówienia udzielamy bezpłatnych konsultacji prawnych, w zakresie prawidłowego wypełnienia 
dokumentacji przetwarzania danych RBDO. 
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2. AUDYT ZBIORÓW DANYCH Z REJESTRACJĄ W GIODO 

Audyt zbiorów danych z rejestracją w GIODO gwarantuje kompletne spełnienie 

wymagań, jakie nakłada ustawa o ochronie danych osobowych, na podmioty 

przetwarzające zbiory danych osobowych, które podlegają rejestracji w GIODO. 

Audyt stwierdza obowiązek lub zwolnienie z rejestracji poszczególnych zbiorów 

danych, wraz ze zgłoszeniem do rejestru GIODO. Oferta dotyczy podmiotów, które 

posiadają już wymaganą przez przepisy prawa wewnętrzną dokumentację 

przetwarzania danych. Tylko prawidłowo wypełniona dokumentacja wewnętrzna 

przetwarzania danych osobowych, pozwala na prawidłowe zgłoszenie zbiorów 

danych do rejestru GIODO. 

 

USŁUGA AUDYTU I REJESTRACJI BAZ DANYCH OBEJMUJE: 

 Audyt baz danych w firmie pod kątem obowiązku zgłoszenia ich do rejestru GIODO. 

 Opracowanie pełnomocnictwa dla Konsultanta Prawnego RBDO w celu zgłoszenia zbiorów do GIODO. 

 Wniesienie koniecznych opłat skarbowych od złożenia pełnomocnictwa oraz od wydania zaświadczenia  

o zarejestrowaniu zbioru. 

 Uzyskanie kopii wniosku z pieczątką GIODO potwierdzająca jego wniesienie. 

 Pobranie zaświadczenia o rejestracji zbioru danych do rejestru GIODO. 

 Uzyskanie potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie e-GIODO pod numerem rejestrowym. 

KTO MA OBOWIĄZEK REJESTRACJI ZBIORU W GIODO? 

Obowiązkom rejestracji baz danych GIODO, podlegają zbiory niewymienione w liście zbiorów zwolnionych z obowiązku 

rejestracji w Art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – co jest ustalane i stwierdzane w usłudze audytu.  

Np. „Z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu 

wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (…)”. 

UWAGA! Działalność wykonywana bez rejestracji zbioru danych osobowych jest karalna. W art. 53 ustawy znajdziemy 

zapis: „Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku.” 

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH? 

Błędne wypełnienie formularza zgłoszenia danych do GIODO, może skutkować wydaniem przez GIODO decyzji 

administracyjnej ograniczającej przetwarzanie danych jedynie do ich przechowywania. W większości przypadków 

oznaczałoby to zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się zbiory. 
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3. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
Profesjonalna obsługa prawna dedykowana dla podmiotów wykorzystujących bazy danych w codziennej 
działalności, gwarantująca kompleksowe wdrożenie wszystkich elementów przetwarzania danych: 

  

 
1) OPRACOWANIE I WDROŻENIE DOKUMENTACJI 

 
2) AUDYT BAZ DANYCH Z REJESTRACJĄ ZBIORÓW W GIODO  

 
3) PRZESZKOLENIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)  

      z opieką prawną RBDO przez 6 miesięcy. 

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ETAPÓW USŁUGI: 

1) OPRACOWANIE I WDROŻENIE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja jest analizowana i opracowywana w szczegółowy sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu 

działalności pod kątem przetwarzanych danych osobowych. Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia 

spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy  

i towarzyszących przepisów. 

 

2) AUDYT BAZ DANYCH Z REJESTRACJĄ ZBIORÓW W GIODO  

Wykonany przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie ochrony danych osobowych. Zbiory danych zostają bezpośrednio 

zgłoszone do rejestru GIODO w warszawskiej siedzibie GIODO, wraz z uzyskaniem potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie 

e-GIODO pod wskazanym numerem rejestrowym. 

 

3) PRZESZKOLENIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) 

ABI to wyznaczona osoba odpowiedzialna za prawidłowe wdrożenie dokumentacji i przetwarzanie danych osobowych  

w firmie lub jednostce organizacyjnej zgodne z przepisami ustawy. 

 

Zgodnie z Art. 36  Ustawy o ochronie danych osobowych ppkt. 3 „Administrator Danych (właściciel firmy, Prezes, Dyrektor 

Generalny) wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony,  

o których mowa w ust. 1, chyba, że sam wykonuje te czynności”. 

 
W ramach usługi gwarantujemy 6 miesięczną opiekę merytoryczną i odpowiedzi prawnika na pytania 
związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
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