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Agenda webinarium

• Zakres obowiązków wynikających z RODO w 
związku z nowelizacją Kodeksu Pracy 

• Przeprowadzanie analizy privacy by design/by 
default dla nowych lub zmienianych procesów 
przetwarzania danych osobowych

• Konieczność przeprowadzenia oceny skutków 
dla ochrony danych osobowych (DPIA) dla 
procesów przetwarzania danych wynikających z 
nowelizacji Kodeksu Pracy

• Rola IOD w monitorowaniu 
nowych/zmienionych procesów przetwarzania 
danych osobowych

© ENSI 2023

Procesy przetwarzania danych 

osobowych w nowelizacji KP

• Nowelizacja Ustawy KP odnosi się do 

następujących procesów przetwarzania 

danych osobowych:

– Kontrola trzeźwości pracowników (art. 221c)

– Kontrola pracowników na obecność w ich 

organizmach środków działających podobnie 

do alkoholu (art. 221e)

– Organizacja pracy zdalnej (art. 6718)
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Obowiązek realizacji procesów 

określonych w nowelizacji KP

• Dla części ADO są to procesy już realizowane
– zwłaszcza proces organizacji pracy zdalnej 

realizowany w trakcie pandemii, i nie tylko wielu 
pracodawców wprowadzało już wcześniej tzw. 
home office i zezwalało na pracę w formie zdalnej

• Kontrola trzeźwości oraz kontrola na obecność 
środków działających podobnie do alkoholu–
procesy dobrowolne

• Organizacja pracy zdalnej – proces 
obowiązkowy w przypadku niektórych 
pracowników, dla pozostałych dobrowolny
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Obowiązki wynikające z RODO 

dla procesów określonych nowelizacji KP

• Wykonanie analizy privacy by design/default (art. 25)

• Szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, 
których dane dotyczą w celu doboru zabezpieczeń (art. 
32 RODO)

• Wdrożenie środków techniczno – organizacyjnych 
zapewniających przetwarzanie danych zgodnie z RODO 
(art. 24) 

• Wpisanie nowych procesów do Rejestru czynności 
przetwarzania danych osobowych (art. 30)

• Przygotowanie klauzul informacyjnych dla osób, których 
dane dotyczą (art. 13) 

• Podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych -
jeżeli będzie taka potrzeba (art. 28)
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Przeprowadzanie analizy privacy by 

design/privacy by default

• Zgodnie z art. 25 RODO przy projektowaniu 
nowych procesów przetwarzania danych 
osobowych lub zmianie już istniejących należy 
uwzględniać ochronę danych osobowych
– procesy wskazane w nowelizacji KP podlegają 

temu obowiązkowi!

• Analiza ma na celu rozpoznanie potrzeb w 
zakresie zapewnienia przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z RODO (art. 5)
– w określonych celach i zakresach opisanych w 

nowelizacji KP
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Zakres analizy privacy by design/ 

privacy by default

• Zakres analizy obejmuje:
– Opis planowanego/zmienianego procesu

– Określenie celu i podstaw prawnych przetwarzania 
danych 

– Określenie zakresu przetwarzanych danych –
kategorie osób i kategorie danych

– Określenie czasu retencji danych 

– Ustalenia jakie osoby będą miały dostęp do danych 

– Ustalenie w jakich systemach informatycznych 
będzie realizowany proces

– Ustalenie w jakich pomieszczeniach mogą być 
przechowywane dokumenty z danymi

© ENSI 2023
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Zakres analizy privacy by design/ 

privacy by default

• Zakres analizy obejmuje:
– Ustalenie czy dane będą udostępniane odbiorcom 

danych 

– Ustalenie czy dane będą powierzane pomiotom 
przetwarzającym

– Ustalenie czy będzie występować transfer danych

– Określenie środków technicznych i organizacyjnych do 
zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z RODO

– Określenie środków technicznych i organizacyjnych, 
które będą zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania 
danych (systemy IT, pomieszczenia)

– Określenie środków przyczyniających się do 
zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą 
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Jak ocenić konieczność wykonania 

analizy DPIA? 

• Wskazanie operacji podlegających ocenie 
skutków dla ochrony danych w Art. 35 ust. 1.

• Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29: Ocena 
skutków dla ochrony danych (WP 248 rev.01)

• Wytyczne Prezesa UODO:
– Komunikat Prezesa UODO z dnia 17 czerwca 2019 r. 

w sprawie wykazu operacji przetwarzania danych 
osobowych wymagających oceny skutków 
przetwarzania dla ich ochrony (M.P. Dz. Urz. 2019, 
poz. 666). 

• Norma PN-ISO/IEC 29134 – Wytyczne 
dotyczące oceny skutków dla prywatności

© ENSI 2022
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Ocena konieczności DPIA zgodnie z 

wytycznymi Prezesa UODO

• W wykazie wskazano 12 rodzajów/kryteriów 
dla operacji przetwarzania, dla których wg 
opinii UODO wymagane jest przeprowadzenie 
DPIA.

• Przyjęta zasada – spełnienie przynajmniej 
dwóch z wymienionych kryteriów będzie 
wymagać oceny skutków dla ochrony danych

• W niektórych przypadkach ADO może uznać, że 
spełnienie tylko jednego z kryteriów będzie 
wymagało dokonania analizy DPIA 

© ENSI 2023

Kryteria wymagające wykonania 

DPIA wg Prezesa UODO

1) Ewaluacja lub ocena w tym profilowanie i 
przewidywanie w celach wywołujących negatywne 
skutki lub inne niedogodności dla osoby fizycznej

2) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
wywołujących skutki prawne, finansowe lub podobne 
istotne skutki

3) Monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych 
publicznie – w tym zakładu pracy

4) Przetwarzanie szczególnych kategorii danych 
osobowych – dane wrażliwe

5) Przetwarzanie danych biometrycznych wyłącznie w celu 
identyfikacji osoby lub kontroli dostępu

6) Przetwarzanie danych genetycznych

© ENSI 2023
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Kryteria wymagające wykonania 

DPIA wg Prezesa UODO

7) Dane przetwarzane na dużą skalę – liczba osób, zakres 
przetwarzania, okres przechowywania danych, 
rozproszenie geograficzne

8) Przeprowadzanie porównań, ocena lub wnioskowanie 
na podstawie analizy danych pozyskanych z różnych 
źródeł

9) Przetwarzanie danych dotyczących osób, których ocena 
i świadczone im usługi są uzależnione od podmiotów 
lub osób nadzorujących lub oceniających

10) Innowacyjne wykorzystanie lub zastosowanie rozwiązań 
technologicznych lub organizacyjnych

11) Przetwarzanie danych uniemożliwia osobom 
wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy

12) Przetwarzanie danych lokalizacyjnych  

© ENSI 2023

Przykładowa ocena konieczności dla 

procesu wskazanego w KP

• Proces - Kontrola  trzeźwości pracowników

• Możemy rozważyć następujące kryteria z wykazu 
Prezesa UODO:
– Monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych 

publicznie – zakłady pracy – pkt 3 wykazu operacji

– Przetwarzanie szczególnych kategorii danych – pkt 4 
wykazu operacji – dane o nałogach??? – raczej nie

– Dane przetwarzane na dużą skalę – dotyczy wszystkich 
wchodzących osób na teren danej organizacji – pkt 7 
wykazu operacji

– Innowacyjne technologie – pkt 10 wykazu operacji–
zależy od używanych urządzeń czy systemów 
pomiarowych

© ENSI 2023
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Przykładowa ocena konieczności dla 

procesu wskazanego w KP

• Proces – Organizacja pracy zdalnej

• Możemy rozważyć następujące kryteria z wykazu Prezesa 
UODO:
– Monitorowania czasu pracy pracowników oraz przepływu 

informacji w wykorzystywanych przez nich narzędziach 
(poczty elektronicznej, Internetu) – pkt  3 wykazu operacji.

– Innowacyjnego wykorzystywania lub zastosowania 
rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych przy pracy 
zdalnej – stosowania urządzeń wyposażonych w różnego 
typu interfejsy oraz oprogramowania i systemu łączności 
umożliwiających przekazywanie danych poprzez sieci 
telekomunikacyjne – pkt 10 wykazu operacji. 

– Monitorowania pracy zdalnej - przetwarzania danych 
lokalizacyjnych pracowników oraz przetwarzania danych w 
kontekście pracy w domu i pracy wykonywanej zdalnie – pkt 
12 wykazu operacji
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Dokumenty dotyczące nowych/ 

zmienionych procesów

• Zasady przeprowadzenia kontroli trzeźwości – zasady 
przetwarzania danych:

– Wskazanie: kto zbiera dane, gdzie dane będą 
przechowywane, klauzuli informacyjnej. 

• Zasady przeprowadzenia kontroli wpływu środków 
psychoaktywnych – zasady przetwarzania danych:

– Wskazanie: kto zbiera dane, gdzie dane będą 
przechowywane, klauzuli informacyjnej. 

• Regulamin pracy zdalnej – zasady ochrony danych 
przy pracy zdalnej:

– Zabezpieczenie: miejsc przetwarzania danych, 
używanego sprzętu IT, połączenia z siecią firmową itp..

© ENSI 2023



Autor: Maciej Byczkowski

Konieczność wykonania analiz DPIA w związku 

z nowelizacją Kodeksu Pracy 

Webinarium ENSI – 09.02.2023 r.

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub jednorazowej czynności o charakterze komercyjnym 

z wykorzystaniem niniejszych materiałów przez uczestnika Studiów oraz osoby trzecie jest zabronione pod groźbą 

odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wykorzystywanie tych materiałów, w szczególności do prowadzenia szkoleń, wykładów oraz 

innych celów wymaga zgody ENSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 34.

© ENSI 2023

Rola IOD w monitorowaniu 

procesów przetwarzania danych

• Informowanie ADO i osób upoważnionych o 
obowiązkach przy przetwarzaniu danych osobowych 
wynikających z nowelizacji KP

• Udział w analizie Privacy by design/default

• Udzielanie zaleceń co do przeprowadzenia analizy DPIA 
i monitorowanie jej wykonania

• Uzupełnienie Rejestru czynności przetwarzania danych

• Przygotowanie lub zaopiniowanie dokumentów 
dotyczących przetwarzania danych, w ramach nowych/ 
zmienianych procesów

• Okresowy audyt zgodności realizacji obowiązków RODO 
przy przetwarzaniu nowych/zmienionych procesów 
przetwarzania danych wynikających z nowelizacji KP
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Dziękuję za uwagę!

Zapraszam na stronę:

https://ensi.net
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