BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 21/2017. Data emisji: 27.11.2017

RODO w USC – nowe obowiązki Kierownika USC
Streszczenie wystąpienia Pani Moniki Krasińskiej (Dyr. Dep. Orzecznictwa, Legislacji
i Skarg Biura GIODO) na II ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rejestracji Stanu
Cywilnego – KUL, Lublin 10.11.2017 r.

Dnia 25 maja 2018r. zaczną obowiązywać w całej Unii
Europejskiej nowe przepisy związane z ochroną danych
osobowych.
Dla Urzędów Stanu Cywilnego, które
dysponują ogromną ilością ważnych
i cennych informacji o obywatelach,
rozpocznie
się
nowy
rozdział
związany z ochroną tychże danych
osobowych,
gdyż
RODO
(Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych) będzie dokumentem
nadrzędnym w stosunku do ustaw
krajowych o ochronie danych
zdj. Pixabay
osobowych (obecnie dostosowywanych
do RODO przez Ministerstwo Cyfryzacji). Do dnia 25 maja 2018r. należy
dostosować dokumentację oraz procesy w instytucji tak by były one zgodne
z wymogami RODO. Należy przy tym zaznaczyć, iż Rozporządzenie to przewiduje
ogromne kary m.in. finansowe za działania niezgodne z tymi przepisami.
Z czym przyjdzie się zmierzyć Kierownikowi USC jako Administratorowi
Danych Osobowych, które przetwarza:
- kompleksowe spojrzenie na wszystkie operacje jakie mają miejsce w USC i są
związane z przetwarzaniem danych osobowych obywateli – a więc jaki wpływ
wprowadzane regulacje będą miały na ograniczenie praw i wolności obywateli, na
zbieranie danych w ramach adekwatności lub na okres retencji danych,
- ocena sposobu udostępniania danych osobowych – publikacja w całości czy tylko
jakiejś części,
- sposób udostępniania danych osobowych – rekomendacją RODO jest
udostępnianie danych tylko na wniosek zainteresowanego (np. „zaciąganie”
danych na potrzeby Policji czy Komorników - obecnie proces nienadzorowany),

Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice, tel. 32 338 38 70
e-mail: n.penar-bialy@technikait.com.pl
www.technikait.com.pl

1/3

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 21/2017. Data emisji: 27.11.2017

- szyfrowane przekazywanie danych osobowych (pseudonimizacja),
- określenie okresu przechowywania danych osobowych, tak by móc zawsze
udzielić informacji zainteresowanej osobie jak długo jej dane będą
przechowywane,
- uwzględnienie woli właściciela danych osobowych do bycia zapomnianym (trwałe
usunięcie danych osobowych z rejestru),
- prowadzenie oceny planowanego przedsięwzięcia – za przykład niewłaściwej
oceny planowanego przedsięwzięcia posłużyły karty urodzenia i karty martwego
urodzenia, które obecnie zawierają bardzo dużo informacji udostępnianych na
potrzeby GUS de facto bez wiedzy i zgody osób, których te dane dotyczą (rodziców
dzieci),
- problem monitoringu (także w lokalu USC) – w Polsce nadal nie ma
i w najbliższym czasie nie przewiduje się stworzenia przepisów prawnych
dotyczących stosowania monitoringu w miejscu pracy, a obecnie obowiązująca
przesłanka „prawnie uzasadnionego celu” po 25 maja 2018 straci swoją moc,
- ochrona domyślna – rekomendowane przez RODO stosowanie oprogramowania,
aplikacji, których producent deklaruje, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa
i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa (należy pamiętać przy tym, że w momencie
zakupu takiego oprogramowania to nie producent ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo danych w nim przetwarzanych lecz Administrator Danych
Osobowych – czyli w tym przypadku Kierownik USC),
Zmiany w dokumentacji:
- nie będzie konieczności prowadzenia Rejestru Zbiorów Osobowych ale pojawi się
konieczność rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych – należy w tym
przypadku zidentyfikować co jest daną osobową, a co nią nie jest (np. adres
mailowy) i dokonać oceny pracy w środowisku w jakim się komunikujemy,
- zgłaszanie naruszeń danych osobowych, które zagrażają prawom i wolnościom
obywateli – należy poinformować organ nadzorczy, a także samego
zainteresowanego, którego dane zostały naruszone,
- stanowisko ABI przechodzi w funkcję Inspektora Danych Osobowych , który
będzie pełnił funkcje nadzorujące i doradcze,
- należy dokonać przeglądu i analizy dotychczasowej dokumentacji (Polityka
Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym itp.) pod
kątem dostosowania jej do wymagań RODO,
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- konieczność prowadzenia rejestru oceny ryzyka dla czynności przetwarzania
danych osobowych,
- zorganizowanie pracy urzędu tak aby pracownicy USC (przetwarzający dane
i podlegający Kierownikowi USC) byli świadomi i stosowali dobre praktyki działania
np. zasada poufności przetwarzania danych czy świadomość legalnego
przetwarzania danych osobowych np. problem udzielania informacji przez telefon,
- nadzór nad okresem przechowywania danych w rejestrze, z uwzględnieniem
takich informacji jak termin usuwania danych z rejestru (w całości czy tylko jakichś
ich części), sposobu aktualizacji danych,
- dostosowanie do wymagań RODO należy przeprowadzić we wszystkich
jednostkach , oddziałach i komórkach urzędu.
Za niestosowanie się do wymagań nowego Rozporządzenia ustawodawca
przewiduje wysokie kary w tym finansowe, a także odpowiedzialność karną
i dyscyplinarną dla pracownika oraz dla Administratora Danych Osobowych.

Od redakcji: W dniu 14 września br. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło
konsultacje dwóch nowych aktów prawnych: projektu ustawy o ochronie danych
osobowych i projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych
osobowych. Projektowana jest również zmiana w ustawie PASC -w art. 124 ust.8
w rozdziale 9 Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
pojawia się m.in. zapis: „ …Do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru

stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego jest Administratorem Danych
zgromadzonych w systemie informatycznym.”
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