
Ochrona Danych Osobowych  

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

 
Każdy podmiot, który przetwarza dane w związku z działalnością zawodową posiada status Administratora Danych 
Osobowych (ADO) i ma do spełnienia szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 
 
 

Ustawa o ochronie danych osobowych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze - za niespełnienie 
wymogów ustawowych grozi odpowiedzialność karna. Obecnie zabezpieczenie danych osobowych podlega kontroli 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 
 

 
 
 

Od 25 maja 2016 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: 

GDPR (General Data Protection Regulation) 

Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany w sposobie gromadzenia danych osobowych i administrowania nimi, 

nakładając na administratorów danych nowe obowiązki. Aktualnie jesteśmy na półmetku dwuletniego okresu 

przejściowego, który kończy się 25 maja 2018r. Po tym terminie wszystkie Banki będą rozliczane z nowych zasad 

przetwarzania baz danych - odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów będzie znacznie większa. System kar 

został rozbudowany - górna granica to 20 000 000 euro lub 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu  

z poprzedniego roku. Obecnie w Bankach trwa reorganizacja polityk ochrony danych osobowych w celu spełnienia 

wymogów RODO, w zakresach: 

 
Od czego zacząć proces wdrożeniowy? 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych zapewnia pełny cykl zagadnień związanych z ochroną danych 
osobowych i bezpieczeństwem informacji. Nasi eksperci przeprowadzą przez cały proces wdrożenia kompletnego 
systemu ochrony danych osobowych. Przygotujemy indywidualnie dopasowane procedury i dostarczymy gotowe 
rozwiązania z zakresu zabezpieczenia i kontroli - zgodne z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych, aktów 
wykonawczych, GDPR oraz przepisów branżowych. 
Gwarantujemy 

• kompleksowe przygotowanie firmy do spełniania wymagań formalno-prawnych 

• fachową ocenę aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych 
 

Kontakt: Biuro Zarządu ZRBS w Warszawie 

Eliza Głogowska, tel. 698635051 lub 22/629 52 65, fax 22/629 52 65, e-mail: glogowska@zrbs.pl 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zrbs.pl 

• ustalenie procedur bezpieczeństwa i ich przestrzeganie 

• obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych  

• "czynnik ludzki"- odpowiedzialność i właściwe przeszkolenie pracowników 

• system kontroli wewnętrznej, raportowanie wycieków danych 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWO - ORGANIZACYJNE 

• bezpieczeństwo i nadzór systemów informatycznych, kontrola dostępu 

• privacy by design 

• ciągłość działania - backup 

• monitoring zabezpieczeń, audyt IT 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE 

• zabezpieczenie pomieszczeń i budynków 

• zabezpieczenie dokumentacji papierowej 

• kontrola dostępu do pomieszczeń 

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE 

Obecnie obowiązujące regulacje prawne 

Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 


