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Ile to „dużo” czasu?
Art. 33 Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi 

nadzorczemu 

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej 

zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, 

chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego 

organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn 

opóźnienia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi co najmniej: 

a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 

możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane 

dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, 

których dotyczy naruszenie; 

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub 

oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej 

informacji; 

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków.
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Czas to pieniądz … ?
Artykuł 83 Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych 

1. Każdy organ nadzorczy zapewnia, by stosowane na mocy niniejszego artykułu za naruszenia niniejszego rozporządzenia 

administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 4, 5 i 6, były w każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające. 

2. Administracyjne kary pieniężne nakłada się, zależnie od okoliczności każdego indywidualnego przypadku, oprócz lub zamiast 

środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 lit. a)–h) oraz j). Decydując, czy nałożyć administracyjną karę pieniężną, oraz ustalając jej 

wysokość, zwraca się w każdym indywidualnym przypadku należytą uwagę na: 

a) charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby 

poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody; 

b) umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia; 

c) działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, 

których dane dotyczą; 

d) stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków technicznych i 

organizacyjnych wdrożonych przez nich na mocy art. 25 i 32; 

e) wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego; 

f) stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych 

skutków; 

g) kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie; 

h) sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot 

przetwarzający zgłosili naruszenie; 

i) jeżeli wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały wcześniej zastosowane w tej samej 

sprawie środki, o których mowa w art. 58 ust. 2 – przestrzeganie tych środków; 

j) stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania na mocy art. 40 lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji na mocy art. 

42; oraz 

k) wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy, takie jak osiągnięte bezpośrednio 

lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięte straty. 
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Monitorować, ale co i jak?
1. Czy wykonano kompletną inwentaryzację danych osobowych? 

- systemy transakcyjne, CRM, 

- katalogi sieciowe, aplikacje użytkownika końcowego, 

- archiwa, laptopy pracowników, biurka …

2. Czy przeanalizowaliśmy możliwe rodzaje scenariusze What Could Go Wrong?

- Przetwarzanie bez zgody,

- Przetwarzanie w innym celu,

- Nieuprawniony dostęp osób trzecich w 

wyniku…

3. Czy mamy zidentyfikowane wszystkie 

potencjalne źródła i miejsca incydentów?

- Nieroztropny pracownik,

- Niezadowolony pracownik,

- Haker ...
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Zarządzanie incydentami i 

komunikacja kryzysowa
Event Incident

System intrusion and 
compromise

Loss or theft of system or 
equipment

Malware infection

Unauthorized access

Abuse of privileges Data leakage

Insider threat Denial of service

Improper usage
Reconnaissance and attempted 

access

Unknown

Unauthorized changes

Deliberate Accidental

Error Unknown

Confidentiality Integrity

Availability

Internal External

Unknown

Insignificant Minor MajorModerate Catastrophic

Individual safety Reputation

Personally 
identifiable 

information or 
commercially 

sensitive 
information.

System affected Business affected

Service delivery Propagation Ease of recovery

Incident reporting and 
notification

Incident validation

Incident impact 
assessment

Incident handling 
initiation

Incident containment

Evidence gathering and 
handling

Incident eradication

Recovery

Incident detection

Evidence analysis

Post-incident review 
and reporting

W przypadku kryzysu dla Banku 

najistotniejsza będzie:

• z operacyjnego punktu widzenia? 

REPUTACJA

• z punktu widzenia GIODO / GDPR? 

DOCHOWANIE NALEŻYTEJ 

STARANNOŚCI
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Podsumowanie

Pozostało 366 dni roboczych 

i ciągle ubywa, 

w przeciwieństwie do zagrożeń …
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na 

szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, 

czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z 

naszymi doradcami.
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