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ABI potrzebny i przydatny
Zakres i sposób wykonywania zadań ABI w praktyce

Andrzej Rutkowski
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Agenda
1. Pozytywy nowelizacji u.o.d.o. z 7 listopada 2014 r.:

1) w odniesieniu do ABI,

2) w odniesieniu do stosowania środków ochrony   i 
zabezpieczenia danych osobowych.

2. Zmiany w kontrolowaniu wykonywania prawa ochrony 
danych osobowych:

1) większe znaczenie samokontroli,

2) konieczność kontrolowania wypełniania 
publicznoprawnych i prywatnoprawnych wymogów 
przetwarzania oraz ochrony danych osobowych i innych 
informacji prawnie chronionych – ochrona kooperatywna.

3. Funkcja ABI z określonym statusem, którego elementem 
jest możliwość wykonywania innych obowiązków  
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Agenda
4. Przesłanki wykonywania przez ABI innych zadań 

dotyczących ochrony danych osobowych i innych 

informacji prawnie chronionych.

5. Przykłady wykonywania przez ABI innych zadań 

dotyczących ochrony danych osobowych i innych 

informacji prawnie chronionych.

6. ABI – audytor wewnętrzny oraz ekspert zarządzania 

bezpieczeństwem informacji.

7. Dozwolony zakres kontroli działalności ABI przez audyt 

wewnętrzny ADO.

8. Podległość ABI pod ADO a niezależne wykonywanie 

zadań przez ABI – zakres i formy współpracy ABI i ADO.

Pozytywy nowelizacji u.o.d.o.

W odniesieniu do  ABI.  

1. Ujednolicenie wykonywania zadań ABI poprzez 
określenie jego ustawowych zadań.

2. Elastyczność kształtowania wszystkich zadań ABI 
poprzez umożliwienie wykonywania innych zadań. 
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Pozytywy nowelizacji u.o.d.o.

W odniesieniu do  stosowania środków ochrony            
i zabezpieczenia danych osobowych.  
1. Nowa interpretacja istniejących przepisów o 

stosowaniu środków ochrony i zabezpieczaniu 
danych – zwrot od pojedynczych zabezpieczeń do 
katalogów środków ochrony związanych z analizą 
ryzyka w procesie przetwarzania danych.

2. Stosowanie środków ochrony i zabezpieczeń w 
odniesieniu do ochrony w fazie projektowania, 
ochrony jako opcji domyślnej oraz do wrażliwości 
operacji przetwarzania danych. 

Zmiany w kontrolowaniu ochrony danych osobowych

1. Mała efektywność tradycyjnych środków kontroli 
wobec wielkiej skali przetwarzania danych –
wielkiej liczby podmiotów przetwarzających, 
globalnej, wszechogarniającej skali przetwarzania 
danych.

2. Samokontrola podmiotów przetwarzających dane 
poprzez ustanowienie audytora wewnętrznego –
bardziej efektywny sposób zapewnienia 
wykonywania prawa ochrony danych osobowych.
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Zmiany w kontrolowaniu ochrony danych osobowych

3. Praktyczna konieczność kontrolowania 
wypełnienia publicznoprawnych i  
prywatnoprawnych wymogów przetwarzania oraz 
ochrony danych osobowych i innych informacji 
prawnie chronionych – ochrona kooperatywna.    

4. ABI - audytor wewnętrzny oraz ekspert
zarządzania bezpieczeństwem informacji
umożliwiający podmiotowi przetwarzającemu
efektywne zapewnienie wykonywania wymogów
prawa ochrony danych osobowych i innych
informacji prawnie chronionych.

Funkcja i status ABI

Administrator Bezpieczeństwa Informacji to funkcja z 
określonym statusem.

Z uzasadnienia do projektu nowelizacji u.o.d.o. 
- Druk nr 2606 str. 21 

… w ramach proponowanych rozwiązań określony 
zostaje status ABI, na który składają się: wymogi 
stawiane osobie maj ącej pełni ć omawian ą funkcj ę, 
organizacyjne usytuowanie funkcji oraz 
dopuszczenie nało żenia na ABI innych zada ń niż 
okre ślone w u.o.d.o.
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Inne zadania ABI

Czy powołanie ABI się opłaca?

Jakie zadania, oprócz określonych         
w u.o.d.o., może wykonywać ABI? 

Przesłanka 1

1. Podstawowym zadaniem ABI jest zapewnienie 
przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych, w szczególno ści przez : … – art. 36a 
ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.

ABI już nie jest tylko nadzorcą zasad techniczno –
organizacyjnego bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych. 
Wypełnianie funkcji ABI to wykonywanie zadań 
obejmujących wszystkie obszary ochrony danych 
osobowych. 
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Przesłanka 2

2. ABI może być osoba, która posiada odpowiednią    
wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych            
– art. 36a ust. 5 pkt 2.  

ADO, w celu obniżenia kosztów funkcjonowania ABI, 
może/powinien powierzyć mu wykonywanie innych 
zadań niż określone w u.o.d.o., dotyczących ochrony 
danych osobowych

Inne zadania ABI - przykłady

1. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych 
osobowych.

2. Zgłaszanie do rejestru GIODO zbiorów danych 
osobowych wrażliwych.

3. Przygotowywanie projektów lub opiniowanie 
projektów umów powierzenia przetwarzania 
danych.

4. Dokonywanie wstępnej oceny spełniania 
wymogów ochrony danych przez potencjalnych 
procesorów.

5. Przygotowywanie projektów klauzul zgody na 
przetwarzanie danych i klauzul informacyjnych.
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Inne zadania ABI - przykłady

6. Przygotowywanie projektów polityki prywatności 
oraz polityki cookies.

7. Odbieranie oświadczeń o zapoznaniu się osób      
z przepisami prawa o ochronie danych osobowych      
oraz innych informacji prawnie chronionych             
i zobowiązaniu do zachowania tajemnicy tych 
danych oraz informacji, a także ich zabezpieczeń.

8. Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych.

9. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych.

Przesłanka 3

3. Stosowane środki techniczne i organizacyjne 
powinny zapewnić ochronę przetwarzanych danych 
odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych 
ochroną. 
3a. Stosowane środki techniczne i organizacyjne 
powinny zabezpieczać przed (…) przetwarzaniem       
z naruszeniem ustawy - art. 36 ust. 1 u.o.d.o. .    

ABI może być inicjatorem i uczestniczyć we 
wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem 
przetwarzania danych opartego na ocenie ryzyka 
występującego podczas przetwarzania danych.  
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Inne zadania ABI - przykłady

Uczestnictwo w:
1. tworzeniu listy procesów służących do 

zarządzania bezpieczeństwem,
2. identyfikowaniu podatności i zagrożeń 

występujących w przebiegu poszczególnych 
procesów,

3. przeprowadzeniu analizy ryzyka,
4. klasyfikacji procesów ze względu na wynik analizy 

ryzyka,
5. doborze narzędzi postępowania z ryzykiem. 

Przesłanka 4

4. Nowelizacja u.o.d.o. jest przygotowaniem do
wykonywania nowych wymogów ochrony danych
przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych osobowych UE.

ABI może być inicjatorem i uczestniczyć we 
wdrażaniu:
1) ochrony danych w fazie projektowania,
2) ochrony danych jako opcji domyślnej,
3) procedur zgłaszania i powiadamiania o naruszeniu 

ochrony danych osobowych,
4) oceny skutków w zakresie ochrony danych 

osobowych.
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Inne zadania ABI - przykłady

1. Opiniowanie potrzeby stosowania wymogów prawa 
ochrony danych osobowych na etapie projektowania 
produktu lub usługi.

2. Uczestnictwo w doborze środków ochrony danych na 
etapie projektowania systemu informatycznego 
wspomagającego produkt lub świadczenie usługi.

3. Uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu zasad         
i procedur postępowania z incydentami.

4. Uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu zasad        
i procedur zarządzania ciągłością działania lub planów 
awaryjnego działania. 

5. Prowadzenie szkoleń z zakresie planowania ciągłości 
działania, czy też  awaryjnego działania.

Przesłanka 5

5. ABI wykonując ustawowe zadania odnoszące się 
do dalej idącej ochrony danych osobowych, o której 
mowa w art. 5 u.o.d.o., ma kompetencje w zakresie 
ochrony innych informacji prawnie chronionych. 

ABI może wykonywać zadania w zakresie np. 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz/lub ochrony 
tajemnicy zawodowej, czy też udostępniania 
informacji publicznej.
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Inne zadania ABI - przykłady

1. Uczestnictwo w opracowaniu i wdrożeniu 
klasyfikacji informacji.

2. Uczestnictwo w opracowaniu i wdrożeniu instrukcji 
postępowania w dokumentami stanowiącymi 
tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Przygotowywanie projektów klauzul o poufności.
4. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony 

tajemnicy przedsiębiorstwa oraz/lub tajemnicy 
zawodowej.

Przesłanka 6

6. Nowelizacja u.o.d.o. poprzez uchwalenie ustawy 

z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1662). 

ABI poprzez uczestnictwo w budowaniu procesów, 

zasad oraz procedur służących zarządzaniu 

bezpieczeństwem może ułatwić wykonywanie 

działalności gospodarczej ADO. 
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Inne zadania ABI - wniosek

Wykonywanie innych zadań przez ABI nie musi
kolidować z jego odrębnością organizacyjną
i niezależnym wykonywaniem zadań ustawowych
gdy:
1) wykonywanie innych zadań będzie uczestnictwem 

ABI jako specjalisty, eksperta w zespołowych 
przedsięwzięciach, projektach,

2) inne zadania wykonywane przez ABI
indywidualnie zostaną poddane audytowi
wewnętrznemu.

Zakres kontroli ABI przez audyt 
wewnętrzny ADO

Audyt wewnętrzny ADO może kontrolować czy ABI:
1) wykonuje wszystkie zadania w sposób określony 

w przepisach prawa i wewnętrznej regulacji 
określającej jego inne zadania,

2) otrzymał potrzebne środki organizacyjne, 
techniczne i finansowe oraz organizacyjną 
odrębność potrzebne do niezależnego 
wykonywania jego zadań.

3) wykonywanie przez ABI innych zadań.
Audyt wewnętrzny ADO nie powinien oceniać 
merytorycznej treści decyzji ABI zawartych w jego 
wnioskach, rekomendacjach, pouczeniach                   
i instruktażach.    
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Zakres i formy współpracy ABI i ADO

1. Formy współpracy z ADO w przygotowaniu przez 
ABI planu sprawdzeń.

2. Formy współpracy w przygotowaniu i wdrożeniu
u ADO różnych form zapoznawania osób
upoważnionych do przetwarzania danych
z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Formy współpracy we wdrażaniu przedstawionych 
przez ABI projektów dokumentów aktualizujących 
lub usuwających stan niezgodności z prawem lub 
zasadami przyjętymi u ADO.    

Dziękuję za uwagę!

Materiały z konferencji będą dostępne na:

www.sabi.org.pl


