
Szkolenie podstawowe  

z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 

dla wolontariuszy świadczących pomoc 

na rzecz podopiecznych

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 



▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej „RODO”

▪ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483)

▪ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
( Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)

▪ Przepisy branżowe danego sektora

▪ Przepisy prawa UE np. Dyrektywa policyjna

Akty prawne z zakresu 
ochrony danych osobowych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r.   Nr 78, poz. 483)

Art. 47 

Każdy ma prawo do życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 

o swoim życiu osobistym.

Art. 51

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji                                        

dotyczących jej osoby.

2.  Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji 

o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

3.  Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 

Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4.  Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, 

niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1 )

Art. 1

1. W […] rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych 

osobowych.

2. Niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w 

szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Akty prawne z zakresu 
ochrony danych osobowych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Postanowienia ogólne RODO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakres stosowania RODO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) chroni podstawowe prawa i 
wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych 
osobowych.

• Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych całkowicie lub 
częściowo zautomatyzowanych.

• Do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych 
stanowiących część zbioru lub mających stanowić część zbioru danych 
osobowych.

• Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów ( zarówno 
publicznych jak i prywatnych), które w związku ze swoją działalnością  
przetwarzają dane osobowe  na terenie Unii, niezależnie od tego czy
przetwarzanie odbywa się w Unii.



Przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych 
osobowych:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

▪ w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii,

▪ przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań
wchodzących w zakres wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa UE,

▪ przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym
lub domowym charakterze,

▪ przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości,
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania
i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym
ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego
i zapobiegania takim zagrożeniom.



Najważniejsze pojęcia RODO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• DANE OSOBOWE- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;

• ZBIÓR DANYCH- oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany,
zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

• PRZETWARZANIE DANYCH- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych [….]



Najważniejsze pojęcia RODO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• PROFILOWANIE- oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych , które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

• ODBIORCA- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną
trzecią.

• ZGODA osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

• NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawniania lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.



1) Legalność- Ośrodek dba o ochronę prywatności i przetwarza
dane zgodnie z prawem,

2) Bezpieczeństwo- Ośrodek zapewnia odpowiedni poziom
bezpieczeństwa danych podejmując stałe działania w tym
zakresie.

3) Prawa jednostki- Ośrodek umożliwia osobom, których dane
przetwarza wykonywanie swoich praw przysługujących na
mocy art. 15-22 RODO

4) Rozliczalność- Ośrodek dokumentuje sposób spełniania
obowiązków, aby móc wykazać w każdej chwili zgodność.

Zasady przetwarzania danych osobowych w OPS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ośrodek przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm)

2) rzetelnie i uczciwie

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” ( minimalizacja danych)

5) nie więcej niż potrzeba ( adekwatność)

6) z dbałością o prawidłowość danych

7) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Ośrodek dokumentuje w 
Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Środki bezpieczeństwa przetwarzanych w Ośrodku danych osobowych
i  obowiązujące procedury są wdrażane w oparciu o cyklicznie przeprowadzaną 
analizę ryzyka.

Zasady przetwarzania danych osobowych w OPS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dane osobowe w Ośrodku może przetwarzać osoba, która:

• posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez 
ADO;

• złożyła pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych 
do których otrzymała dostęp i sposobów ich zabezpieczenia

• została przeszkolona z  ochrony danych osobowych, w tym ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO i zasad BiODO 
obowiązujących w Ośrodku.

Wolontariusz upoważniony do przetwarzania danych
osobowych zobowiązany jest do ich ochrony zarówno w
trakcie realizacji świadczeń, jak i po wygaśnięciu terminu
obowiązywania porozumienia o wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych.



Prawa osób, których dane dotyczą
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Każda osoba, której dane przetwarza Ośrodek ma:

1. Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu ( art. 13 RODO i 
14 RODO) 

Ośrodek jest zobowiązany poinformować osobę o przetwarzaniu jej danych 
osobowych , przy pozyskiwaniu danych od tej osoby, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.

2. Prawo dostępu do danych.

Osoba, której dane przetwarza Ośrodek ma prawo żądać:

- potwierdzenia dot. przetwarzania przez OPS dotyczących jej danych osobowych,

- udzielenia informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych

- wydania kopii danych

3. Prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy przetwarzane dane są 
nieprawdziwe lub niekompletne.



4. Prawo  do usunięcia danych, jeżeli:

- dane nie są już potrzebne do celu przetwarzania

- zgoda na przetwarzanie została cofnięta

- podmiot danych wniósł sprzeciw

- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

- dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego dzieciom.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania- przysługuje w sytuacji,  gdy osoba, której 
dane dotyczą kwestionuje  prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 
prawem,  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, lecz są one potrzebne 
osobie, której dotyczą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub osoba 
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych.

6. Prawo do przenoszenia danych- jest możliwe, gdy:

- przetwarzanie danych jest automatyczne

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

- przetwarzanie odbywa się w celu zawarcia lub realizacji umowy

7. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo ze względu na swoją 
szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych 
osobowych, gdy odbywa się ono na potrzeby marketingu bezpośredniego, w 
uzasadnionym celu Administratora, w interesie publicznych lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej.



Każda osoba przetwarzająca dane z upoważnienia Administratora 
zobowiązana jest do przestrzegania postanowień „Procedury 
zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych” 
obowiązującej w Ośrodku.

W przypadku wystąpienia incydentu z zakresu ochrony danych 
osobowych Wolontariusz zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym inspektora ochrony danych w OPS:
tel. 22 571-50-30, 
e-mail: iod@ops-wola.waw.pl

Za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych 
Wolontariusz podlega odpowiedzialności karnej określonej w 
Kodeksie Cywilnym. 

Odpowiedzialność karna
_______________________________________________________________________


