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• Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać 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 (RODO), które będzie bezpośrednio stosowane 
w Polsce, z możliwością uszczegółowienia niektórych przepisów 
w krajowej ustawie o ochronie danych osobowych.

• RODO wymaga, aby organizacje same zdefiniowały posiadane zasoby 
danych osobowych, określiły ryzyka związane z ich przetwarzaniem 
i na tej podstawie zbudowały własny system ochrony danych osobowych, 
adekwatny do profilu prowadzonej działalności. 

• Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje
odpowiedzialności, a także sankcje finansowe.

Przetwarzanie danych osobowych po 25 maja 2018
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• Zarządzeniem Prezesa GUS został powołany Zespół ds. procesów 
przetwarzania danych osobowych w statystyce publicznej, zwany 
Zespołem ds. RODO.

• W skład Zespołu weszli kierownicy jednostek kluczowych z punktu 
widzenia przetwarzania danych osobowych (w tym zajmujących 
się produkcją statystyczną, odpowiedzialnych za obsługę 
informatyczną oraz bezpieczeństwo danych).

• Celem pracy Zespołu jest przygotowanie służb statystyki 
publicznej do wdrożenia i stosowania przepisów RODO.

Powołanie Zespołu ds. RODO w GUS
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• Określono obszary działania służb statystyki publicznej, 
w których występują procesy przetwarzania danych osobowych:

- badania statystyczne,
- kontakty z użytkownikami,
- sprawy organizacyjno-pracownicze,

- operaty do badań i rejestr REGON.

• W celu zorganizowania i usprawnienia procesu wdrożenia RODO 
w statystyce publicznej Zespół opracował mapę drogową, tj. plan 
przygotowania służb statystyki publicznej do przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z RODO.

Działania Zespołu ds. RODO
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Mapa drogowa – zakres i funkcje:

• wskazuje najważniejsze działania, jakie należy podjąć w celu 
implementacji RODO oraz ich ramy czasowe (tzw. kamienie 
milowe)

• w ramach poszczególnych działań określa zadania do wykonania 
przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej i terminy 
realizacji tych zadań

• dla każdego działania przybliża zakres i istotę zagadnień 
wynikających z przepisów RODO

Mapa drogowa do RODO
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Mapa drogowa do RODO – kamienie milowe (1)

24 maja

 

Kamienie milowe  Luty 2018 Marzec 2018 Kwiecień 2018 Maj 2018  

1. Opracowanie i uzgodnienie 
Kodeksu ochrony danych  
w statystyce publicznej 

działanie w toku – 31 grudnia  

2. Inwentaryzacja procesów 
przetwarzania danych 
osobowych, z uwzględnieniem 
ryzyka występującego w tych 
procesach 

 działanie w toku – 25 kwietnia 

     

3. Weryfikacja i aktualizacja klauzul 
informacyjnych i zgód na 
przetwarzanie danych 
osobowych 

 

 działanie w toku – 11 maja 

   

4. Dostosowanie dokumentacji 
ochrony danych osobowych 

 
 działanie w toku – 11 maja 

   

5. Uregulowanie kwestii 
powierzenia danych  

    
działanie w toku – 20 kwietnia 

     

6. Dostosowanie środków 
technicznych i IT 

    
działanie w toku – 15 maja 

  

7. Utworzenie rejestru czynności 
przetwarzania 

    działanie w toku – 24 maja 
 

8. Zabezpieczenie praw osób, 
których dane dotyczą 

    
   działanie w toku – 15 maja 
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Mapa drogowa do RODO – kamienie milowe (2)

 

Kamienie milowe  Luty 2018 Marzec 2018 Kwiecień 2018 Maj 2018  

9.  Przygotowanie na wypadek 
naruszeń 

        
działanie w toku – 10 maja 

   

10.  Opracowanie procedur dla 
tworzenia/zamawiania systemów 
IT zgodnie z zasadami "privacy by 
design" oraz "privacy by default" 

         

9 kwietnia – 11 maja  

  

11.  Zasady transferu danych 
osobowych poza EOG 

nie dotyczy 

12.  Szkolenia dla pracowników w 
zakresie nowych zasad i procedur 
związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych zgodnie z 
RODO 

          

16 kwietnia – 30 czerwca 

 

13.  Ocena skutków dla ochrony 
danych (DPIA) 

           26 kwietnia – 24 maja  

14.  Powołanie Inspektora Ochrony 
Danych (IOD) 

             7-24 maja  

15.  Wdrożenie zabezpieczeń i 
procedur 

             15-18 
maja 

  

16.  Weryfikacja i korekty               21-24 
maja 

 

24 maja
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• Wdrożenie RODO w statystyce publicznej wymaga terminowej realizacji 
zadań, zgodnie z harmonogramem określonym dla poszczególnych 
kamieni milowych wskazanych w mapie drogowej.

• Wiele działań zostało rozpoczętych w ramach prac Zespołu ds. RODO.

• W implementację RODO zaangażowane są wszystkie jednostki służb 
statystyki publicznej.

• Pierwszym realizowanym działaniem jest inwentaryzacja procesów 
przetwarzania danych osobowych. 

Mapa drogowa do RODO - realizacja
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• Zdefiniowano i zidentyfikowano procesy przetwarzania danych 
osobowych w statystyce publicznej. 

• Opracowano koncepcję opisu ww. procesów jako sumy typowych 
podprocesów zachodzących w ramach procesu.

• Opracowano koncepcję rozwiązań umożliwiających stosunkowo 
łatwe zgromadzenie informacji na temat procesów przetwarzania 
danych osobowych.

• Określono wymagania funkcjonalne dla narzędzia 
informatycznego wspierającego inwentaryzację procesów 
przetwarzania danych osobowych.

Inwentaryzacja procesów przetwarzania 
danych osobowych - przygotowanie
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Koncepcja opisu procesu przetwarzania 
danych osobowych 
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• Opracowano listę procesów i podprocesów związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych oraz zakres informacji 
niezbędnych do ich zinwentaryzowania pod kątem wymogów 
RODO.

• Dla wszystkich informacji opisujących proces przetwarzania 
danych osobowych opracowano słowniki/listy wyboru możliwych 
wartości.

• Przygotowano aplikację umożliwiającą inwentaryzację procesów 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przyjętą koncepcją.

• Aplikacja pozwoli w przyszłości na przeprowadzenie analizy 
ryzyka i utworzenie rejestru czynności przetwarzania.

Inwentaryzacja procesów przetwarzania 
danych osobowych - realizacja
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