
Powierzenie przetwarzania 
danych osobowych w 

stosunkach pracy. Wybrane 
zagadnienia. 



Kiedy powierzenie?

▪ Powierzenie przetwarzania danych osobowych

▪ przetwarzanie danych

▪ przed podmiot zewnętrzny wobec administratora danych

▪ działający w imieniu administratora danych

▪ Kiedy powierzenie przetwarzania danych osobowych w stosunkach
pracy?

▪ rekrutacja

▪ obsługa kadrowo – płacowa

▪ BHP

▪ szkolenia

▪ archiwizacja akt



Jak wybrać podmiot przetwarzający?

Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora,
korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
(art. 81 ust. 1 RODO)

▪ Sytuacja oczekiwana – osoba, której dane dotyczą, niezależnie od
tego, czy dochodzi do powierzenia przetwarzania, czy nie

▪ powinna mieć takie same możliwości realizacji swoich uprawnień

▪ powinna mieć gwarancje możliwie adekwatnej ochrony
technicznej i organizacyjnej tych danych

▪ w razie wystąpienia nieprawidłowości powinna móc efektywnie
skorzystać z przysługujących jej roszczeń



Jak wybrać podmiot przetwarzający?

▪ Proces weryfikacji, czy procesor rzeczywiście zapewnia odpowiedni
poziom ochrony

▪ powinien mieć miejsce zanim dojdzie do powierzenia
przetwarzania danych osobowych

▪ powinien zostać przeprowadzony przez administratora danych

▪ odbywa się w sposób określony przez strony umowy

▪ Administrator danych ponosi odpowiedzialność za wybór podmiotu
przetwarzającego

▪ sankcja za naruszenie - w wysokości do 10.000.000 EUR,
a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego



Jak wybrać podmiot przetwarzający?

▪ Jak zweryfikować, czy procesor rzeczywiście zapewnia
odpowiedni poziom ochrony

▪ oświadczenie procesora?

▪ sprawdzenie przez administratora danych?



Jak wybrać podmiot przetwarzający?

▪ Jak zweryfikować, czy procesor rzeczywiście zapewnia
odpowiedni poziom ochrony

▪ certyfikacja?

▪ jak przebiega procedura certyfikacji?

▪ dlaczego nie ruszyła w Polsce procedura certyfikacji?

▪ skutki korzystania z usług podmiotu certyfikowanego

▪ Skutki prawne posługiwania się konkretną metodą weryfikacji
poziomu ochrony danych u procesora



Współdziałanie ADO - przetwarzający

▪ Obowiązki współdziałania procesora

▪ biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości
pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III

▪ uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu
informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków
określonych w art. 32–36

▪ udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym
artykule oraz umożliwia przeprowadzenie audytów i inspekcji i
przyczynia się do nich
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Współdziałanie ADO - przetwarzający

▪ Czy współdziałanie ze strony procesora może mieć charakter
odpłatny?

▪ odpłatność usług w polskim prawie jako zasada

▪ problem wysokości wynagrodzenia – wynagrodzenie za
„przyczynianie się” do audytów i inspekcji nie może w sposób
faktyczny blokować możliwości ich przeprowadzenia

▪ Inne ograniczenia obowiązków współdziałania procesora

▪ obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień przez osoby
działające po stronie ADO

▪ obowiązek zawarcia NDA

▪ nierealistyczne terminy

▪ itp…



Dziękuję za uwagę
adw. dr Paweł Litwiński


