RODO

Rozporządzenie UE
o ochronie danych
osobowych
Oceń jak przetwarzane są dane
w Twojej firmie.
Zapewnij zgodność z obowiązującymi
wymaganiami.
Przygotuj się do największej zmiany
przepisów od 21 lat.

Po czterech latach trudnych
negocjacji, 25 maja 2016 r. weszło
w życie rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
danych osobowych (RODO) z vacatio
legis do 25 maja 2018 r. Ten okres
przejściowy daje czas na analizy
wpływu reformy na poszczególne
instytucje i branże. Warto już teraz
przygotować się na nadchodzące
zmiany, ponieważ ich skala jest duża,
a wdrożenie wymaganych rozwiązań
bardzo czasochłonne.

Jakie zmiany niesie RODO dla firm?
• Organizacje muszą zgłaszać organowi
nadzorczemu naruszenia ochrony
danych osobowych do 72 godzin od ich
stwierdzenia; w razie znacznego ryzyka
dla osób fizycznych, osoby te również
będą musiały być poinformowane
o incydencie
• Organizacje powinny uwzględniać
ochronę danych przy rozwijaniu
procesów biznesowych i nowych
systemów już na etapie projektowania
usług, systemów i aplikacji (privacy
by design)

Rozporządzenie w sposób rewolucyjny • Organizacje będą musiały respektować
nowe prawa podmiotów danych takie
zmienia zasady ochrony danych
jak:
osobowych. Podtrzymuje kluczowe
• „Prawo do bycia zapomnianym”
zasady określone w dyrektywie
—prawo do żądania w określonych
95/46/WE, którą zastąpi, ale
okolicznościach usunięcia bez
przynosi również przełomowe zmiany,
zbędnej zwłoki wszelkich danych
nowe rozwiązania i wzmocnienie
osobowych, w tym w Internecie
dotychczasowych wymagań.
• Prawo do przenoszenia danych
Za nieprzestrzeganie wymogów
—uprawnienie do żądania
wynikających z Rozporządzenia
przeniesienia danych od
GIODO będzie mógł nałożyć
dotychczasowego usługodawcy
do nowego w popularnym formacie
kary do 20 milionów EUR lub
elektronicznym
do 4% całkowitego rocznego
obrotu przedsiębiorcy.

• Prawo do sprzeciwu wobec
profilowania - tworzenia
statystycznej charakterystyki
osoby i podejmowania decyzji
na tej podstawie w automatycznym
procesie
• Prawo do większej ilości informacji
o przetwarzaniu danych, m.in.
o celach, podstawach prawnych
i okresie przechowywania
• Rozporządzenie jest neutralne
technologicznie, określa jedynie ogólne
wymagania w obszarze bezpieczeństwa
danych osobowych. Ma to zapewnić
adekwatną ochronę danych osobowych
w kontekście nowych technologii
• W wyniku reformy, organizacje spoza
UE będą musiały stosować takie same
standardy ochrony danych osobowych
jak podmioty z Unii jeśli oferować będą
produkty i usługi podmiotom z UE
• Reforma wchodzi w życie
w Polsce i w każdym państwie UE
automatycznie, bez konieczności
implementacji. Dotyczy każdej
instytucji, która korzysta lub choćby
przechowuje dane osobowe,
niezależnie od branży

Jak EY może pomóc

Program wdrożenia RODO

Specjaliści EY mogą pomóc w:

Przeanalizuj i zarządzaj wpływem RODO na organizację
z wykorzystaniem naszej metodologii wdrażania RODO.

• Inwentaryzacji danych
• Ocenie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami
jakie niesie nowe Rozporządzanie
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• Identyfikacji ryzyk

Monitoruj
i zapewniaj
zgodność

• Rekomendowaniu działań, które należy podjąć w odniesieniu
do konkretnych obszarów ryzyka oraz optymalizacji obecnych
inicjatyw w tym zakresie
• Przygotowaniu organizacji do wymagań płynących z RODO
(w warstwie prawnej, procesowej i technologicznej)
• Wsparciu dla Twojego administratora bezpieczeństwa informacji
(ABI) - inspektora ochrony danych przy przygotowywaniu
sprawozdania dla GIODO
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Zaprojektuj
i zaimplementuj
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Zidentyfikuj
i zdiagnozuj

• Przeprowadzeniu próbnych kontroli, analogicznych do tych,
które przeprowadza GIODO
• Wsparciu Twojej organizacji podczas kontroli GIODO

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach
wynikających ze współpracy z EY, prosimy o kontakt
z naszym zespołem, który udzieli Ci niezbędnego
wsparcia
Kazimierz Klonecki
Partner
Tel. +48 505 105 080
kazimierz.klonecki@pl.ey.com

Zarządzanie cyklem życia danych
osobowych
Analizując sposób przepływu danych w ramach organizacji,
nasi eksperci pomogą lepiej zrozumieć ryzyka związane
z prywatnością i ich konsekwencje prawne.

Analiza ryzyka
i oczekiwań odnośnie
wykorzystania
danych

Michał Balicki
Adwokat
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Tel. +48 519 033 737
michal.balicki@pl.ey.com

Krzysztof Dzioba
Radca prawny
Tel. +48 512 449 437
krzysztof.dzioba@pl.ey.com
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Właściwe
przechowywanie oraz
usuwanie

Odpowiednie
użycie
danych
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Jakub Walarus
Menedżer

Kontrolowane
ujawnianie
danych

Tel. +48 519 511 402
jakub.walarus@pl.ey.com

Właściwe
zbieranie
danych
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
O firmie EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo
transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości
usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych
i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani
liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie
obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do
budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów,
społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited,
z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global
Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości
gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz
klientów. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl
EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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