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STRESZCZENIE 

Ochrona danych osobowych jest istotnym problemem Unii Europejskiej (UE) od ponad 
20 lat, a niedawno ratyfikowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) 
przenosi ochronę danych na zupełnie nowy poziom. Oprócz nowego zestawu wymogów 
prawnych, które wymuszają zarówno reakcje organizacyjne jak i technologiczne, GDPR ma 
zastosowanie do prawie każdej organizacji na całym świecie, która zajmuje się zbieraniem 
i przetwarzaniem danych dotyczących mieszkańców UE, w tym stałych mieszkańców, 
turystów i emigrantów. Zgodność opiera się, zatem na lokalizacji geograficznej osób, których 
organizacja przechowuje dane osobowe, a nie na miejscu zarejestrowania organizacji.

Stanowi to fundamentalną zmianę tego, w jaki sposób organizacje muszą chronić dane osobowe 
każdego na terenie UE, a to może mieć z kolei wpływ na sposób ochrony danych osobowych 
mieszkańców spoza UE. Stąd też, „Ogólne” Rozporządzenie o Ochronie Danych lepiej byłoby 
określić mianem „Globalnego” Rozporządzenia o Ochronie Danych, zaś w świetle kar finansowych 
związanych z niezgodnością, GDPR wymaga szczególnej uwagi i działań ze strony wszystkich 
organizacji prowadzących działalność w całej Europie (w tym w Wielkiej Brytanii po Brexicie), 
zarówno w UE, jak i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

KLUCZOWE KWESTIE
•     GDPR jest nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych w państwach UE, 

wydanym w maju 2016 roku z terminem realizacji w dniu 25 maja 2018. Organizacje 
na całym świecie, które zbierają i przetwarzają dane osobowe mieszkańców UE muszą 
działać zgodnie z nowym rozporządzeniem, albo zostaną obciążone znacznymi karami 
finansowymi i stawią czoła problemom związanym ze spadkiem reputacji.

•     Zapewnienie zgodności z GDPR wymaga zarówno zmian organizacyjnych, jak 
i technologicznych. Zmiany organizacyjne obejmują mianowanie inspektora ochrony 
danych, opracowanie polityki i odbycie szkolenia w zakresie obsługi osobowych 
i poufnych danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego podejścia do 
wykonywania oceny wpływu na ochronę danych (DPIA). Środki technologiczne 
w zakresie ochrony osobowych lub poufnych danych osobowych obejmują klasyfikację 
danych, zapobieganie utracie danych, szyfrowanie, ograniczenia transferu danych 
i technologie, które umożliwią zainteresowanym osobom skorzystanie z prawa 
do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych przechowywanych przez 
administratorów danych (pod pewnymi warunkami).

•     GDPR koncentruje się na ochronie danych osobowych, a nie tylko prywatności danych 
osobowych. Zgodnie z mandatem obejmującym ochronę, wymóg dotyczy wyższego 
stopnia proaktywnych i dalekosiężnych starań organizacji, która kontroluje lub 
przetwarza dane osobowe.

•     Do daty wprowadzenia GDPR w życie, z dniem maja 2018, pozostało mniej niż 
18 miesięcy, zatem wszystkie organizacje podlegające regulacjom GDPR, poprzez 
skuteczne kontrolowanie lub przetwarzanie danych osobowych na terenie UE lub danych 
dotyczących jej mieszkańców, zobowiązane są do podjęcia natychmiastowych działań 
w zakresie opracowania skoordynowanej reakcji organizacyjnej i technologicznej w celu 
sprostania nowym wymaganiom.

•     Wśród średnich i dużych organizacji przebadanych w ramach niniejszego opracowania, 
z których wszystkie będą podlegać GDPR, większość (58%) nie jest wystarczająco 
zaznajomiona z szerokim zakresem regulacji i kar. Tylko 10% uważa, że ich organizacje 
są „całkowicie gotowe” do zapewnienia zgodności z wymaganiami GDPR.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Niektóre z wyników badań przeprowadzonych dla celów niniejszego opracowania zawarte 
są w tym dokumencie. Wszystkie wyniki zostaną opublikowane w odrębnym raporcie 
badawczym, który ukaże się wkrótce po opublikowaniu artykułu.
Niniejsza opracowanie oraz badania w nim zawarte były sponsorowane przez Forcepoint  
– informacje na temat firmy znajdują się na końcu niniejszego artykułu. 
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NAKAZ REGULACYJNY WYNIKAJĄCY Z GDPR
CZYM JEST OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE 
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?
GDPR jest nowym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych na terenie całej 
UE. Zastępuje ono wcześniejszą dyrektywę UE 1995 w sprawie ochrony danych, zapewniając 
zmodernizowane i zharmonizowane regulacje dla wszystkich państw członkowskich UE. To 
podnosi poziom ochrony danych w niektórych istotnych obszarach, kontynuując jednocześnie 
założenia fundamentalnych zasad pierwotnej dyrektywy.

GDPR jest istotne z dwóch kluczowych powodów:

•     Po pierwsze, może mieć zastosowanie do wszystkich organizacji, nawet tych, które nie są 
ugruntowane na terenie Europy, ponieważ nakazuje zastosowanie pewnych zabezpieczeń 
i przepisów każdej organizacji, która kontroluje lub przetwarza dane osobowe 
mieszkańców UE, a w których przetwarzanie jest związane z oferowaniem towarów lub 
usług („niezależnie od tego, czy wymagana jest zapłata za dane”) lub zachowaniem 
związanym z monitorowaniem, które ma miejsce w Unii Europejskiej (art. 3). Usytuowanie 
poza UE nie zapewnia zwolnienia administratora danych ze zobowiązań.

•     Po drugie, koszt niezgodności jest znaczący, z karami finansowymi sięgającymi 
20 milionów € grzywny lub 4% całkowitego światowego obrotu rocznego za poprzedni 
rok obrotowy, w zależności od tego, która wartość jest większa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UE
W 1995 roku UE wydała dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych, która miała 
być stosowana we wszystkich krajach członkowskich Unii. Dyrektywa chroniła prawo 
mieszkańców UE do ochrony swoich danych osobowych i nakładała pewne obowiązki 
w zakresie obsługi i przetwarzania danych osobowych w organizacjach zlokalizowanych na 
terytorium Unii. W dyrektywie określono jednak, że państwa członkowskie mają swobodę 
w zakresie określania obowiązków, co prowadziło do niespójności regulacji ochrony 
danych w obrębie całej UE, a także do szeregu negatywnych konsekwencji dla organizacji 
prowadzących działalność w wielu państwach.

W maju 2016 roku, po czterech latach poszukiwań, dyskusji i negocjacji, dyrektywa 
z 1995 została zastąpiona przez ogólne rozporządzenie – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – 
powszechnie nazywane Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). 
Za wyjątkiem przypadków dopuszczonych w GDPR, państwa członkowskie nie mają już 
swobody w zakresie dodawania drobnych zmian w obrębie wykonywania prawa, ponieważ 
nowe prawo jest wspólną regulacją, a nie dyrektywą. Ramy prawne dyrektywy zostały 
zaktualizowane do potrzeb bieżącej ochrony danych, bezpieczeństwa i powiązanym z tym 
poziomem technologicznym roku 2016 oraz pewnymi nowymi, daleko idącymi wymaganiami. 
Dyrektywa 1995 traci swą moc od 25 maja 2018 roku (art. 94), tego samego dnia 
obowiązywać zaczyna GDPR.

Warto zauważyć, że GDPR jest uzupełniane określoną dyrektywą w zakresie gromadzenia 
i przetwarzania danych osobowych związanych z postępowaniem karnym, a jednocześnie 
istnieją punkty wspólne pomiędzy nowym rozporządzeniem i nową dyrektywą. 
Szczegółowe przepisy i wymagania wynikające z dyrektywy (UE) 2016/680 nie są tematem 
niniejszego opracowania.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Zakresem GDPR są „dane osobowe”, które zostało zdefiniowane w art. 4 jako „wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej... która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio... poprzez 
odniesienie do identyfikatora”. Identyfikatory wymienione w art. 4 obejmują imię 
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne czynniki identyfikujące, m.in. 
fizyczne, psychiczne i kulturowe. Pomimo, iż reprezentuje to szeroki zakres danych 
osobowych, nie wszystkie dane zgromadzone lub przetworzone przez organizację mają 
charakter osobowy.
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Na szczególną uwagę zasługuje to, że dotychczas zebrane dane osobowe, które zostały 
w pełni anonimowe i nie mogą być ponownie zidentyfikowane są wykluczone z obowiązku 
zgodności GDPR, umożliwiając ich wykorzystanie przykładowo w analityce danych.

PROGRAMY WPROWADZENIA GDPR
GDPR jest jednym z elementów priorytetu Jednolitego Rynku Cyfrowego Komisji 
Europejskiej, którego celem jest przejście z 28 rynków krajowych do wspólnego rynku, który 
jest przeznaczony do wejścia w erę cyfrową. Nowe rozporządzenie przyczynia się wobec tego 
priorytetu na wiele sposobów, z których dwa są warte wspomnienia:

•     Po pierwsze, zarówno aktualizuje (uwzględnia gwałtowne i znaczące zmiany 
technologiczne ostatnich dwóch dekad) oraz harmonizuje ramy prawne dotyczące 
ochrony danych w całej UE, usuwając wszelkie niuanse podejścia do wprowadzania 
w życie, obecne w ramach poprzedniej dyrektywy. Z jednym prawem w zakresie ochrony 
danych we wszystkich 28 państwach członkowskich, organizacje nie muszą już stosować 
różnych podejść do ochrony danych, w zależności od rynku. Komisja Europejska szacuje, 
że pomoże to zaoszczędzić firmom około 2,3 mld € rocznie.

•     Po drugie, obowiązują obecnie równe zasady gry dla wszystkich organizacji związanych 
z ochroną danych. W takiej sytuacji, zasady ochrony danych mają zastosowanie 
niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba organizacji.

ZGODNOŚĆ WYMAGANA OD MAJA 2018
Oznacza to, że organizacje mają obecnie mniej niż 18 miesięcy (od daty opublikowania 
niniejszej białej księgi) na zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych oraz, jak wspomniano wcześniej, brak fizycznej obecności na terenie Unii nie jest 
podstawą do zwolnienia z tego obowiązku. Okres przejściowy już się rozpoczął i jest obecnie 
zakończony w jednej czwartej.

ZNACZĄCE KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW
Rozporządzenie ma globalny, bardzo doniosły wpływ. Organizacje wskazane jako 
naruszające wymagania mogą zostać poddane szeregowi działań administracyjnych, 
a także dwutorowemu systemowi kar finansowych: 10 mln € grzywny lub 2% światowego 
dochodu (stosuje się wyższą wartość) lub 20 mln € grzywny lub 4% światowego dochodu 
(stosuje się wyższą wartość). Wartości te mogą stać się dość duże, w całkiem krótkim 
czasie. Na przykład jeden z banków w Wielkiej Brytanii doznał naruszenia danych 
osobowych w trakcie 2016 roku, a jeśli to zostałoby poddane reżimowi kar finansowych 
GDPR, mogłoby to doprowadzić do kary zbliżającej się wartością do 2 mld £, prócz 
oczywiście pośrednich i bezpośrednich skutków finansowych i utraty reputacji.

Przy ustalaniu kwoty grzywien, art. 83 GDPR jasno wskazuje intencję określając, że 
kara taka powinna „być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca”. Każda grzywna 
musi być obliczana w świetle wielu czynników, w tym rodzaju, wagi i czasu trwania 
naruszenia; ewentualnego zaniedbania, osłabień organizacyjnych i technologicznych 
w miejscu; kategorii danych osobowych; oraz tego, czy organizacja sama powiadomiła 
organ nadzoru o naruszeniu. Art. 83 (2) wymienia 11 oddzielnych czynników dla 
organu nadzorującego w celu zapewnienia oceny przy ustalaniu wysokości grzywny. 
Art. 83 (4) i 83 (5) określają rodzaje naruszeń, które należą odpowiednio do kar 
obejmujących 2% i 4%, w stosunku do przypadków nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących podstawowych zasad przetwarzania, praw dotyczących przedmiotu danych 
oraz przekazywania danych osobowych podlegających wyższej grzywnie. 4%/20 mln 
€ grzywny odnosi się również do art. 58 (2), według którego administrator/podmiot 
odpowiedzialny za przetwarzanie jest postępuje w sposób niezgodny z nakazem 
organu nadzoru.

Każda organizacja będąca obecnie w posiadaniu danych osobowych mieszkańców UE 
stoi w zasadzie przed jedną z dwóch możliwości: zaprzestać prowadzenia działalności 
gospodarczej z mieszkańcami UE (i trwale usunąć lub całkowicie zanonimizować wszystkie 
aktualnie posiadane dane osobowe) lub proaktywnie zastosować się do wymogów GDPR. 
Trzecią opcją zapewnienia niezbędnego wymaganego minimum będzie zwiększenie 
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ryzyka naruszenia rozporządzenia i zwiększenie prawdopodobieństwa bycia przedmiotem 
znaczących kar. Nawet, jeśli twoja organizacja może wypłacić grzywnę nałożoną w ramach 
GDPR, postępowanie takie nie przybliży Cię do ochrony danych osobowych mieszkańców 
UE, a jeśli chcesz utrzymać się na rynku po zapłaceniu grzywny, konieczne będzie podjęcie 
bardziej proaktywnych działań, dostępnych już teraz.

WYMOGI GDPR
GDPR wprowadza zestaw podstawowych wymogów dla organizacji kontrolujących lub 
przetwarzających dane osobowe dla mieszkańców UE. Ogólną intencją jest ochrona praw 
osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych oraz zapewnienie zgodności z GDPR 
zarówno w zakresie środków organizacyjnych jak i technologicznych.
Zapewnienie wyczerpującego podsumowania wymogów GDPR nie mieści się w zakresie 
tego dokumentu, jednakże poniżej wskazano odpowiednie przepisy. Należy pamiętać, 
że celem tego dokumentu nie jest udzielanie porad prawnych dla poszczególnych 
organizacji. Wszystkie organizacje podlegające GDPR są zachęcane do poszukiwania 
właściwych porad prawnych udzielanych przez Kancelarię Korporacyjną lub 
zewnętrzne kancelarie.

ZDOLNOŚĆ W ZAKRESIE WYKAZANIA ZGODNOŚCI
W ostatecznym rozrachunku, który jest dobrym punktem rozpoczęcia, organizacje muszą 
być w stanie wykazać zgodność z GDPR. Jest to zadanie, które obejmuje zarówno środki 
organizacyjne jak i technologiczne. Art. 24 określa ogólne obowiązki administratora 
danych („administrator danych powinien zastosować odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne w celu zapewnienia i możliwości wykazania, że przetwarzanie odbywa 
się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Środki te powinny być przeglądane 
i uaktualniane w razie potrzeby”), zaś art. 28 dotyczy organizacji przetwarzających 
dane (które muszą „wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki 
sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia oraz zapewniało 
ochronę praw osób, których dotyczą dane”). Wszelkie działania realizowane w sposób 
zgodny z GDPR mogą zmniejszyć zagrożenie jakiejkolwiek grzywny nałożonej za 
nieprzestrzeganie przepisów. Na przykład, organy nadzoru muszą uwzględniać środki 
organizacyjne i technologiczne, które zostały wdrożone (art. 83 (2)(d)) oraz stosowanie 
się do „kodeksów postępowania” lub „zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji” (art. 83 
(2)(j)).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Prawo do przetwarzania danych osobowych musi być zgodne z prawem i pokrywać się 
z sześcioma kategoriami legalności wymienionymi w art. 6, z których pierwszy dotyczy 
tego, że podmiot danych osobowych „wyraża zgodę na przetwarzanie... dla jednego 
lub kilku konkretnych celów.” Inne podstawy legalności obejmują wykonanie kontraktu, 
przestrzeganie obowiązku prawnego oraz ochrony istotnych interesów podmiotu danych. 
Wśród innych implikacji, organizacje będą musiały posiadać wyraźne uprawnienie na 
podstawie legalności do podejmowania wszelkich działań związanych z przetwarzaniem 
oraz zdolność do zastosowania się do każdego wniosku podmiotu danych w zakresie 
zaprzestania przetwarzania, w sytuacji cofnięcia zgody (w przypadkach, w których zgoda 
była jedyną podstawą legalności).

WARUNKI NADZWYCZAJNE W PRZYPADKU PRZETWARZANIA 
SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH
GDPR podniosło poziom ochrony szczególnych kategorii danych osobowych. Art. 9 (1) 
stanowi ogólny zakaz obejmujący: „Przetwarzanie danych osobowych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, filozoficzne 
lub przynależność związkową, jak również przetwarzanie danych genetycznych, danych 
biometrycznych do celów jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną, danych dotyczących 
zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego osoby fizycznej lub jej orientacji 
seksualnej”. Art. 9 (2) wskazuje dziesięć oddzielnych wyłączeń tego ogólnego zakazu, w tym 
zgodę podmiotu danych, ochronę istotnych interesów podmiotu danych, oraz sytuację, gdy 
podmiot danych uczynił takie informacje, np. publicznymi.
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Należy pamiętać, że GDPR wykracza poza ogólny zakaz przetwarzania szczególnych 
kategorii danych osobowych i ustanawia zasadę, że stosowanie danych samych w sobie 
może być wrażliwe. Na przykład, weryfikacja imienia i nazwiska partnera pracownika 
może być wykorzystana do ujawnienia orientacji seksualnej, która to informacja może 
zostać wykorzystana w celu wyrządzenia szkody podmiotowi danych, a więc jest to 
również zakazane.

ZAPISY DOTYCZĄCE ŚLEDZENIA WSZYSTKICH OPERACJI 
PRZETWARZANIA
Art. 30 wymaga, aby administratorzy „prowadzili na swoją odpowiedzialność rejestr operacji 
przetwarzania” oraz wskazuje siedem rodzajów informacji wymagających zachowania, cele 
przetwarzania, opis kategorii podmiotów danych i danych osobowych oraz kto jest uprawniony 
do wglądu do danych osobowych po ich przetworzeniu. Organizacje przetwarzające objęte 
są podobnym wymogiem dotyczącym zapisu wszystkich rodzajów operacji przetwarzania. 
Zarówno administratorzy jak i organizacje przetwarzające są zobowiązani do prowadzenia tych 
rejestrów w formie pisemnej lub elektronicznej dopuszczonej na mocy art. 30.

PODWYŻSZONY STANDARD ZGODY
W ramach GDPR, organizacje muszą znać podstawę prawną kontrolowania lub przetwarzania 
danych osobowych. Jedną z takich podstaw prawnych jest zgoda podmiotu danych, ale 
uzyskanie zgody ma podwyższone standardy w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą. 
W szczególności, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 (11), zgoda musi być „oświadczeniem 
lub wyrażona musi zostać poprzez jasne działanie zatwierdzające”. To dlatego zabrania 
się zgody opt-out (dorozumianej). GDPR zakazuje także ustalania zgody jako warunku 
udziału. Należy również zauważyć, że podmiot danych ma prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ DANYCH W CIĄGU 72 GODZIN
Należy rozważyć następujące kwestie:

•     Pracownik gubi swój komputer firmowy na lotnisku, a informacje na dysku nie 
są zaszyfrowane.

•     Pracownik wysyła drogą mailową arkusz zawierający imiona klientów oraz dane 
kontaktowe do agencji marketingowej firmy, ale przypadkowo wysyła go na niewłaściwy 
adres e-mail.

•     Niezaszyfrowana stacja dysków USB z danymi klienta zostaje zgubiona na 
dworcu kolejowym.

•     Złośliwe oprogramowanie wykorzystuje poświadczenie użytkownika w celu uzyskania 
dostępu do bazy danych klientów, ujawniając miliony zapisów klientów.

Co wspólnego mają wszystkie te cztery punkty? Wszystkie wskazują potencjalne naruszenie 
bezpieczeństwa danych, cechując się wysokim prawdopodobieństwem narażenia danych 
osobowych na wgląd przez osoby, które nie są uprawnione do dostępu do nich. W przypadku 
tych scenariuszy, wymagania zawarte w GDPR uwzględniają dwa poziomy:

•     Gdy organizacja dowie się o naruszeniu danych osobowych lub wrażliwych danych 
osobowych, ma 72-godzinne „okienko”, aby powiadomić właściwy organ nadzoru o takim 
naruszeniu (art. 33). Art. 33 (3) określa cztery wymogi takiego zgłoszenia: charakter 
naruszenia danych osobowych (w tym kategoria danych i przybliżona liczba podmiotów 
danych), imię, nazwisko i informacje kontaktowe inspektora ochrony danych firmy, 
analiza możliwych konsekwencji naruszenia i środki podjęte lub proponowane w celu 
złagodzenia negatywnych skutków. Zwolnienie z tych wymagań następuje, gdy „jest 
mało prawdopodobne, aby naruszone dane osobowe spowodowały zagrożenie dla praw 
i wolności osób fizycznych”, np. z powodu ich zaszyfrowania.

•     Drugim wymogiem jest indywidualne powiadomienie podmiotu danych o jakimkolwiek 
naruszeniu danych osobowych, które cechuje się wysokim ryzykiem dla praw i wolności 
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podmiotu (art. 34). Powiadomienie takie musi zawierać podobne informację do tych, 
zgłaszanych do organu nadzorczego. Istnieją pewne wyjątki, wskazane w ar. 34 (3), 
na przykład, jeśli organizacja posiadała na miejscu „odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne” (na przykład szyfrowanie) pozwalające na ochronę danych.

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (DPO)
Organizacje są zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych w przypadku, 
gdy przetwarzanie danych osobowych i/lub wrażliwych danych osobowych jest regularne 
i systematyczne (art. 37). Istnieją różne formy mianowania, ze względu na rodzaj 
i wielkość organizacji. Inspektor ochrony danych zobowiązany jest posiadać „wiedzę 
specjalistyczną z zakresu prawa i praktyk ochrony danych” (art. 37 (5)), musi mieć 
określone pewne swobody (art. 38) oraz listę zadań przewidzianych do wykonania (art. 39). 
Zadania te obejmują informowanie i doradzanie administratorom danych, organizacjom 
przetwarzającym i pracownikom w zakresie ich obowiązków wynikających z GDPR, 
monitorowanie wewnętrznego przestrzegania przepisów i współpraca z organem nadzoru.

PRAWO DO PRZENOŚNOŚCI DANYCH
Podmioty danych mają prawo do ich przenoszenia (art. 20), co oznacza, że mogą zażądać 
danych osobowych, które przekazali administratorowi w „formie powszechnie stosowanej 
i przeznaczonej do odczytu maszynowego” w celu ich przekazania innemu administratorowi 
danych. Jeśli jest to technicznie wykonalne, podmiot danych może zażądać od aktualnego 
administratora ich przekazania bezpośrednio do nowego administratora.

OCHRONA DANYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA ORAZ OCHRONY 
DANYCH JAKO OPCJI DOMYŚLNEJ
Administratorzy danych są zobowiązani do wdrożenia zasad ochrony danych określonych 
w GDPR w strukturę systemów technicznych i procesów organizacyjnych (art. 25). Ten 
proces opracowywania jest wymagany w zakresie rozważenia „stanu techniki, kosztu 
realizacji oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, jak również ryzyka 
związanego z szerokim zakresem prawdopodobieństw i dotkliwości dla praw i wolności 
osób fizycznych na skutek przetwarzania danych”. Co więcej, proces ten powinien zostać 
zrealizowany przy podejmowaniu decyzji w zakresie tego, w jaki sposób przeprowadzać 
przetwarzanie jak również tego, kiedy faktyczne przetwarzanie będzie miało miejsce.

Art. 25 nakłada bardzo wysoki standard na organizacje. Po pierwsze, konieczna jest 
przemyślana i zintegrowana ocena czterech oddzielnych czynników stanu techniki, kosztu 
wdrożenia, rodzaju przetwarzania i powiązanego z tym profilem ryzyka. Po drugie, prawa 
podmiotów danych w ramach GDPR należy rozumieć koncepcyjnie i praktycznie odwzorowywać 
do możliwości technicznych i procesów organizacyjnych. Na przykład, w jaki sposób 
organizacja odpowiada na żądanie dostępu określone w art. 15, oraz w jaki sposób używana 
technologia wspiera prawa dostępu podmiotów danych? Analiza ta musi być wykonana również 
w obrębie innych praw, włączając w to zniesienie i ograniczenie przetwarzania.

Art. 25 ma wpływ na suwerenność danych zarówno wtedy, gdy centra danych usytuowane są 
w regionie UE jak również, gdy obejmują przetwarzanie w chmurze, które oferuje ubezpiecz 
pieczenie kompetencyjne w zakresie przechowywania, przetwarzania i odpowiedniego 
zabezpieczenia w UE. Organizacje będą musiały wybrać dostawców IT oraz dostawców 
chmury, którzy mogą wykazać, że wymogi GDPR są uwzględnione w ich odpowiednich 
rozwiązaniach, a nie doklejone do starszych struktur, które stają się coraz bardziej kruche.

POZOSTAŁE WYMOGI
Specyficzne wymagania wynikające z GDPR są bardzo liczne i zróżnicowane. Inne 
wymagania obejmują w skrócie:

•     Art. 15. Prawo uzyskania dostępu przez podmiot danych
Podmiot danych ma prawo poprosić administratora danych o informacje, czy jego dane 
osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to może zażądać dostępu zarówno do danych 
osobowych jak i informacji dotyczących przetwarzania, odbiorców, transferów danych 
oraz wynikłych z tego praw (takich jak prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 
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lub prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenie dalszego przetwarzania). 
Podmioty danych mają prawo wiedzieć, czy i kiedy ich dane są przesyłane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wraz z zabezpieczeniami w celu zapewnienia 
ciągłej ochrony danych po transferze. Administrator danych zobowiązany jest dostarczyć 
bezpłatnie, przy pierwszym żądaniu podmiotu, kopię wszelkich danych osobowych 
poddawanych przetwarzaniu, ale ma również prawo do naliczenia „rozsądnej opłaty opartej 
o koszty administracyjne” w przypadku kolejnych żądań.

•     Art. 16. Prawo do sprostowania
Jeśli administrator danych przechowuje nieprecyzyjne dane osobowe, podmiot danych ma prawo 
do dostarczenia poprawnych informacji w celu zaktualizowania danych osobowych. Administrator 
danych jest zobowiązany do sprostowania błędnych informacji „bez zbędnej zwłoki”.

•     Art. 17. Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym)
Pod pewnymi warunkami, podmiot danych ma prawo do żądania usunięcia swoich 
danych osobowych przechowywanych przez administratora danych. Warunki obejmują 
wycofanie zgody, poprzednie bezprawne przetwarzanie oraz pozostałe zlecenia usunięcia 
zgodności prawnej. Z drugiej stron, administratorzy danych mają zdolność, w ramach 
GDPR, do odrzucenia żądania o usunięcie, jeśli mieści się ono w jednym z kilku wyjątków 
wskazanych w art. 17 (3), takich jak zgodność ze zobowiązaniem prawnym, interes publiczny 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz roszczenia prawne. Niemniej jednak wymaga to 
tego, aby organizacje miały bardzo klarowną wiedzę prawną dotyczącą tego, dlaczego 
przetwarzają dane, jakie są odpowiednie podstawy prawne, a gdy jest to wymagane, 
zdolności technologiczne, aby usunąć wszystkie wymagane dane.

•     Art. 18. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Podobnie jak w przypadku prawa do usunięcia, z zastrzeżeniem określonych przepisów, 
podmiot danych posiada również prawo do wyłączenia swoich danych osobowych 
z przyszłych operacji związanych z przetwarzaniem – tymczasowo lub na stałe. Warunki 
obejmują kwestionowaną dokładność danych, bezprawne ich przetwarzanie oraz 
chęć podmiotu w zakresie wyłączenia z aktywności związanej z przetwarzaniem, bez 
jednoczesnego usunięcia danych osobowych z różnych powodów prawnych i historycznych.

•     Art. 19. Obowiązek powiadomienia administratorów
Zgodnie z prawami podmiotu danych związanymi ze sprostowaniem, usunięciem lub 
ograniczeniem, administrator danych jest zobowiązany do powiadamiania każdego nowego 
odbiorcy wszelkich danych osobowych. Jeśli podmiot danych wnioskuje o przekazanie 
odbiorcy szczegółowych informacji, administrator danych ma obowiązek je dostarczyć.

•     Art. 21. Prawo sprzeciwu
Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
osobowych w dowolnym momencie, w którym podstawą prawną jest „wykonywanie zadania 
urzeczywistniającego interes publiczny”, „wykonywanie władzy publicznej nabytej przez 
administratora” lub do celów „uzasadnionych interesów” administratora lub osoby trzeciej 
(art. 6 (e) i (f)). Podmiot danych może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 
danych dla celów marketingu bezpośredniego i profilowania w celu bezpośrednich 
działań marketingowych.

•     Art. 22. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, obejmujące 
profilowanie 

Podmioty danych mogą wyrazić sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania 
i profilowania w oparciu o ich dane osobowe, posiadają również prawo do „uzyskania 
ingerencji człowieka ze strony administratora w celu wyrażenia jego punktu widzenia 
i zakwestionowania tej decyzji.” Prawo to zostało zaprojektowane tak, aby powstrzymać 
administratorów danych podejmujących decyzje prawne w odniesieniu do podmiotu danych 
wyłącznie na podstawie operacji automatycznych.

•     Art. 28. Wymagania dotyczące organizacji przetwarzającej
Jeżeli administrator danych angażuje inną organizację do wykonywania operacji związanych 
z przetwarzaniem, organizacja taka musi posiadać wdrożone „odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne” w celu spełnienia wymogów rozporządzenia oraz w odniesieniu do innych 
szczególnych wymagań, musi wspomagać administratora w udzielaniu odpowiedzi na 
żądania mające związek z prawami podmiotu danych.

8 ©2017 Osterman Research, Inc. 
 

Podmioty danych 
mogą wyrazić 

sprzeciw wobec 
automatycznego 

przetwarzania  
i profilowania  

w oparciu o ich 
dane osobowe. 

Zgodność z GDPR i jego 
wpływ na programy 

ochrony i bezpieczeństwa 
danych



©2017 Osterman Research, Inc.  9
 
 

Tylko 29%  
organizacji uważa, 
że ich podejście 
organizacyjne 
i techniczne  
w celu ochrony 
danych jest dziś 
„dojrzałe”.

Zgodność z GDPR i jego 
wpływ na programy 
ochrony i bezpieczeństwa 
danych

•    Art. 30. Zapisy operacji przetwarzania
Administratorzy danych zobowiązani są do prowadzenia rejestru operacji przetwarzania, za które 
są odpowiedzialni, wraz z listą szczegółowych informacji.

•     Art. 32. Zabezpieczenie przetwarzania
Administratorzy danych mają obowiązek wdrożyć środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania operacji przetwarzania, takich jak 
pseudonimizacja, szyfrowanie, regularne badania środków organizacyjnych i technicznych oraz 
wiele innych.

•     Art. 44-50. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych

GDPR określa szczególne wymagania dotyczące tego, kiedy i gdzie dane osobowe mogą być 
przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Pomimo uznania tzw. 
„bezpiecznej przystani” pod koniec 2015 roku za nieważną, została ona zastąpiona od połowy 
2016 roku przez strukturę EU-US Privacy Shield. Celem tej struktury jest umożliwienie firmom 
amerykańskim przenoszenie danych mieszkańców UE przy jednoczesnym zachowaniu środków 
ochrony określonych w ramach GDPR.

WIĘKSZOŚĆ ORGANIZACJI NIE JEST PRZYGOTOWANA NA GDPR
Badania dla celów niniejszej białej księgi przeprowadzono w obrębie średnich i dużych organizacji, 
które są już objęte regulacjami prawnymi oraz przechowują i przetwarzają dane dla mieszkańców 
UE – czyli organizacji, które będą podlegać GDPR. Jednak okazało się, że większość organizacji 
nie jest w stanie sprostać obowiązkowi przestrzegania GDPR. Schemat ogólny przedstawiono na 
Rysunku 1.

Ponadto badania wykazały, że tylko 29% organizacji uważa, że ich podejście organizacyjne 
i techniczne w celu ochrony danych jest dziś „dojrzałe”, zaś tylko 38% organizacji przydzieliło 
w 2016 roku budżet na osiągnięcie zgodności z GDPR.
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Rysunek 1
Pewność organizacyjna dotycząca ich zdolności do sprostania podstawowym 
wymaganiom związanym z GDP
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TECHNOLOGIE WYMAGANE W CELU ZAPEWNIENIA 
ZGODNOŚCI Z GDPR 

Przy zdecydowanej większości danych osobowych gromadzonych, przechowywanych, 
porządkowanych, organizowanych i przetwarzanych do postaci cyfrowych dostępnych 
w ramach dzisiejszego poziomu rozwoju, zgodność z GDPR będzie wymagać właściwych 
rozwiązań technologicznych. Próby sprostania wymogom w inny sposób byłyby ryzykowne 
i nieproporcjonalne do wymogów GDPR, które szczegółowo wskazują na potrzebę rozwiązań 
technologicznych. Jak wspomniano powyżej, zapewnienie zgodności z GDPR wymaga 
komplementarnego zapewnienia mieszanki obu reakcji organizacyjnych i technologicznych. 

W trakcie przeglądu wymagań GDPR, dla każdej organizacji kontrolującej lub przetwarzającej 
dane mieszkańców UE. Zasadnicze znaczenie będą miały następujące kategorie technologii.

NOWOCZESNE APLIKACJE DO GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA 
ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Organizacje muszą wybrać najnowsze aplikacje pozwalające na zarządzanie procesami gromadzenia, 
przechowywania i przetwarzania danych osobowych mieszkańców UE. Zapewnienie uprawnień 
przysługującym mieszkańcom UE w ramach GDPR – takich jak prawo do dostępu, prawo do 
sprostowania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
wymaga nadzwyczaj dobrze zarządzanego środowiska umożliwiającego obsługę danych, które 
obsługuje zarówno obszerne wymagania wynikające z GDPR, jak również szczegółowe prawa 
we wszystkich przypadkach danych osobowych. Organizacje będą musiały śledzić żądania zgody 
i aprobaty dla wielu różnych działań i powiązać tę zgodę z konkretnymi danymi osobowymi 
gromadzonymi lub zaktualizowanymi do tego celu. Organizacje będą potrzebowały również zdolności 
do uzyskiwania informacji na temat tego, kiedy do uzasadnienia przechowywania i przetwarzania 
danych osobowych zastosowanie ma podstawa prawna inna niż zgoda oraz określone wartości 
danych osobowych, których to dotyczy i na jak długo. Organizacje muszą zachowywać zapisy 
dotyczące operacji przetwarzania, transferów, lub operacji związanych z dostępem lub ujawnieniem.

Takie podejście jest jedynie postanowieniem artykułu 25, w sprawie ochrony danych w fazie 
projektowania oraz ochrony danych jako opcji domyślnej. Organizacje nie posiadające takich 
aplikacji nie będą w stanie sprostać nawet koncepcyjnie prostemu dostępowi, korekcie i prawom 
związanym z usuwaniem w sposób terminowy i efektywny pod względem kosztów, nie mówiąc 
już o kwestii bardziej skomplikowanych praw pojawiających się przy okazji przenoszenia 
danych, zarzutów i zautomatyzowanego procesu decyzyjnego w odniesieniu do osób fizycznych. 
Organizacje powinny rzucać wyzwanie ich bieżącym dostawcom zastosowań IT w zakresie 
szczegółowych informacji na temat tego jak te wymagania są spełniane w bieżącej aplikacji, 
a także odkrywania opcji dostawców IT nowej generacji.

UJAWNIANIE, KATALOGOWANIE ORAZ KLASYFIKOWANIE DANYCH
Niezbędne jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technologicznych we 
wszystkich głównych systemach produkcyjnych, które zawierają dane osobowe oraz poufne dane 
osobowe. Ale nie jest to wystarczające. Odpowiednie kontrole są wymagane dla:

•     Kopie produkcyjnych baz danych, zawierające dane osobowe podejmowane w celach 
badawczych, rozwojowych lub analitycznych. Pozostawienie tych danych niezabezpieczonych 
spowoduje usunięcie organizacji z poziomu spełnienia ścisłych wymogów GDPR.

•     Arkusze kalkulacyjne i inne źródła danych udostępniane przez eksport kontaktów klientów 
i profilowanie szczegółów dotyczących korespondencji. Przechowywanie tych informacji 
w lokalnym folderze, który jest zsynchronizowany z usługą chmury taką jak Box, Dropbox lub 
OneDrive for Business może naruszyć nakazy GDPR.

•     Archiwa e-mail niezależnie od tego, czy przechowywane w pomieszczeniach, w chłodni lub 
w chmurze, zawierają prawdopodobnie dane osobowe, które muszą być chronione w ramach GDPR.

W świetle ogromnych ilości danych, które istnieją w nieuporządkowanych formach w obrębie całej 
organizacji, odpowiedź technologiczna w zakresie identyfikacji, katalogowania i klasyfikowania 
wszystkich takich źródeł danych jest niezbędnym krokiem, kładąc podwaliny do podjęcie odpowiednich 
działań w obrębie każdej formy danych osobowych zidentyfikowanych w taki właśnie sposób.
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OCHRONA PRZED UTRATĄ DANYCH
Możliwości w zakresie ochrony przed utratą danych (DLP) będą odpowiednie w zakresie 
wspomagania zapobieganiu nieumyślnego naruszenia bezpieczeństwa danych, poprzez blokowanie 
wychodzącej poczty elektronicznej, wiadomości i innych ruchów plików zawierających dane 
osobowe, które nie zostały zabezpieczony za pomocą odpowiednich metod, np. szyfrowania 
danych. W niektórych sytuacjach szyfrowanie może być automatycznie zastosowane do danych 
osobowych, gdy są sklasyfikowane lub określone w załączniku wiadomości e-mail lub dokumentach, 
natomiast w innych sytuacjach bardziej sensowne byłoby poddanie wiadomości kwarantannie 
w celu umożliwienia reakcji organizacyjnej.

SZYFROWANIE DANYCH
Szyfrowanie jest jedną z niewielu konkretnych technologii wskazywanych w tekście GDPR, a jego 
istnienie jest zasadniczo powiązane z nakazem stosowania przez organizacje. Szyfrowanie danych 
w systemach i aplikacjach zmniejsza potencjalne skutki naruszenia danych, ponieważ dane są 
bezużyteczne, co oznacza że podmioty danych nie mogą zostać zidentyfikowane bez klucza 
szyfrującego. W celu zapewnienia pełnej ochrony we wszystkich przypadkach zastosowania, 
szyfrowanie powinno chronić dane zarówno wtedy, gdy nie są one używane jak i podczas 
stosowania w aplikacjach w celu zapewnienia, że jeżeli naruszenie wystąpi w jakimkolwiek 
systemie, informacje pozostaną poufne i nie pociągną za sobą kar przewidzianych przepisami 
GDPR. Niektórzy producenci oferują możliwość szyfrowania danych osobowych w ramach 
istniejącego formatu bazy danych, a tym samym znacznie zwiększają poziom ochrony danych, nie 
wymagając jednocześnie ponownego opracowywania i rozwoju istniejących systemów i aplikacji. 
Ten styl szyfrowania umożliwia szyfrowanie danych, które nie są używane lub które są używane lub 
przesyłane, ponieważ istniejące bazy danych i aplikacje mogą nadal funkcjonować normalnie. Przy 
zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, można następnie włączyć bezpieczną 
analitykę danych w środowiskach produkcyjnych. Powiązanym oraz istotnym elementem rozważań 
jest tokenizacja, w związku z możliwością zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia danych.

SZYFROWANIE WIADOMOŚCI E-MAIL
Innym ważnym zastosowaniem technologii szyfrowania jest szyfrowanie komunikacji wewnątrz 
i na zewnątrz organizacji, realizowanej np. za pośrednictwem e-maili. E-mail pozostaje główną 
formą współpracy w przedsiębiorstwach, a przeciętny użytkownik odbiera ponad 100 i wysyła 30 
elektronicznych wiadomości dziennie. Wiadomości e-mail mogą stanowić jeden z najsłabszych punktów 
w podróży danych wewnątrz i na zewnątrz sieci firmy. Albo poprzez zautomatyzowane uruchamianie 
DLP, albo przez inicjację użytkownika (klasyfikując lub dodając sklasyfikowane załączniki), wrażliwe 
maile powinny być chronione za pomocą szyfrowania poczty elektronicznej. Szyfrowanie poczty 
elektronicznej musi umożliwiać ochronę zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną wiadomości wrażliwych 
i wszystkich załączników. Niektóre rozwiązania szyfrowania poczty elektronicznej mogą być również 
używane do szyfrowania wszystkich danych spływających do dostawcy aplikacji cloud-office, w tym 
plików używanych w ramach współpracy. Oddzielenie obowiązków między dostawcami szyfrowania 
i przechowywania daje użytkownikom końcowym możliwość spokojnego korzystania z chmury.

IDENTYFIKACJA ORAZ BLOKOWANIE NARUSZENIA DANYCH
GDPR wymaga przekazania zgłoszenia do organu nadzoru w ciągu 72 godzin od chwili wykrycia 
naruszenia danych, a także przekazania zgłoszenia do indywidualnych podmiotów danych, jeśli istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że naruszenie danych będzie miało negatywny wpływ na te podmioty (na 
przykład z powodu naruszenia osobistych lub wrażliwych danych osobistych). W drodze implikacji, 
organizacje potrzebują, zatem zdolności do proaktywnego wykrywania naruszenia danych, audytu 
zakresu naruszenia i stworzenia odpowiedniej reakcji organizacyjnej. DLP, jak wspomniano powyżej, 
jest przykładem konkretnej technologii wspomagającej organizacje w tej dziedzinie, wraz z innymi 
odpowiednimi technologiami obejmującymi analitykę komunikacyjną, oprogramowanie i usługi 
dotyczące testów penetracyjnych, ochronę przed zagrożeniami, anty-malware i monitorowanie, 
wspomaga zabezpieczenie źródeł danych osobowych oraz wrażliwych danych osobowych.

PSEUDONIMIZACJA
GDPR wyraźnie wskazuje na wykorzystanie pseudonimizacji jako środka ochrony danych osobowych. 
W praktyce pseudonimizacja oznacza oddzielenie elementów danych, które mogą być wykorzystane 
do identyfikacji konkretnej osoby, takich jak ich imię/nazwisko lub powszechny numer identyfikacyjny 
(na przykład numer paszportu lub numer ubezpieczenia społecznego), na podstawie namierzenia 



danych (np. zakupiona książka). Nie jest to podejście niezawodne względem poszczególnych 
wymogów w zakresie ochrony danych określonych przez GDPR, ponieważ psudonimizowane dane 
mogą być ponownie zidentyfikowane względem konkretnej osoby fizycznej za pomocą różnych 
środków organizacyjnych i technologicznych. Z drugiej strony, w pełni zanonimizowane dane nie 
mogą być ponownie zidentyfikowane względem określonej osoby fizycznej chyba, że zostaną 
dostarczone nowe informacje umożliwiające proces ponownej identyfikacji.

Różni dostawcy oferują środki pseudonimizacji lub maskowania danych, szyfrowania danych 
identyfikacyjnych, a nawet szyfrowania danych identyfikacyjnych wewnątrz strukturyzowanych 
źródeł danych, takich jak bazy danych. Te metody technologiczne mogą być łączone z podejściami 
organizacyjnymi w celu znacznego zmniejszenia prawdopodobieństwa kradzieży danych 
osobowych, przecieków lub niepotrzebnego narażenia. Na przykład, wspólne wykorzystanie 
danych osobowych ma miejsce w środowiskach rozwoju i testowania oprogramowania, 
a także dla celów analitycznych i sprawozdawczych. Jeżeli dane są pseudonimizowane dla tych 
celów, identyfikacja danych osobowych nie jest ujawniana niepotrzebnie, a także dane nie 
są pozostawione pośród mniej zabezpieczonych lub niezabezpieczonych źródeł danych, które 
mogłyby zostać naruszone poprzez ukierunkowany atak.

Jednym z powodów, dla których pseudonimizacja danych nie jest uważana za bezpieczną 
jest sytuacja, w której dane źródłowe odnośnika lub klucze szyfrowania są zagrożone przez 
naruszenie danych, wówczas dane osobowe i potencjalnie wrażliwe dane osobowe mogą zostać 
również narażone. GDPR nadal zaleca stosowanie pseudonymizacji jednak organizacje, które 
korzystają z produktów i usług do wdrożenia tej metody nie uzyskują automatycznego wyłączenia 
z wymogów ochrony danych wynikających z rozporządzenia.

PRZENOŚNOŚĆ DANYCH
Podmioty danych mają prawo do żądania eksportowania swoich danych w formacie użytkowym, 
który można zaimportować do innego dostawcy lub usługodawcy. Podmioty danych mogą 
wnioskować, aby organizacje przekazywały do nich dane bezpośrednio lub przenosiły je do nowego 
dostawcy. W celu zapewnienia, że eksport jest możliwy, ekonomiczny i terminowy, wskazane jest 
zweryfikowanie aktualnych schematów i sposobów przechowywania danych. Umożliwienie klientom 
wykonywania samodzielnego eksportu danych osobowych za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu 
internetowego jest dobrym sposobem na zrównoważenie dostępu i zapewnienie ekonomii.

ZABEZPIECZENIE PUNKTÓW KOŃCOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE 
URZĄDZENIAMI MOBILNYMI
Urządzenia mobilne muszą być chronione przed utratą lub kradzieżą za pomocą m.in. takich 
technik zarządzania jak zdalne czyszczenie i niszczenie. Utracone urządzenie może być słabym 
ogniwem w łańcuchu ochrony danych, co prowadzi do naruszenia danych na podstawie informacji 
przechowywanych w urządzeniu lub dostępnych za pośrednictwem wciąż aktywnych poświadczeń 
użytkownika. Wymuszanie pewnych ustawień (lokalne szyfrowanie, złożoność hasła, obecność 
i powszechne stosowanie oprogramowania zabezpieczającego oraz usunięcie konta lokalnego 
administratora) w celu podłączenia urządzenia do sieci, będzie istotnym elementem ochrony 
organizacji w ramach przepisów GDPR.

ZABEZPIECZENIE PERYMETRYCZNE
Zabezpieczenie perymetryczne pozwalające zastosować odpowiednie środki ochronne w celu 
utrzymania tzw. „złośliwych aktorów” z dala od danych osobowych, było niezbędne w czasach, gdy 
organizacje prowadziły centra danych oraz inne formy zinfrastrukturyzowane. W dobie zróżnicowanych 
usług chmury kontrolowanie „perymetru” jest o wiele trudniejsze, ale technologie monitorujące 
obwód bezpieczeństwa powinny być nadal jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa przez 
organizacje. Bezpieczeństwo danych staje się coraz ważniejsze (stąd zasadnicze wymagania wokół 
wykrywania danych, klasyfikacji i szyfrowania), zaś zabezpieczenie perymetru ma mniejsze możliwości 
w zakresie ochrony przed „złośliwymi aktorami”, takimi jak niezadowolony pracownik.

PRZECHOWYWANIE W CHMURZE ORAZ USŁUGI UDOSTĘPNIANIA
Przechowywanie w chmurze i usługi udostępniania zostały szeroko zastosowane w ostatnich 
latach, wychodząc na przeciw ważnym potrzebom użytkownika w zakresie łatwiejszego dostępu 
do odpowiednich plików i dokumentów na wielu urządzeniach komputerowych. Wiele z tych usług 
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oferuje bardzo dużą przestrzeń pamięci osobistej i obsługuje synchronizację plików do jednego 
lub większej liczby urządzeń komputerowych. Ta wygoda użytkownika, może być jednak okupiona 
koszmarem ochrony danych w ramach przepisów GDPR na skutek nieumyślnego udostępniania 
danych osobowych przez pracowników współpracujących z innymi osobami wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji, nie wspominając już o perspektywie szkodliwego ujawnienia przez niezadowolonych 
pracowników lub podmioty zewnętrzne.

Organizacje muszą upewnić się w pierwszej kolejności, że wybrały i wdrożyły odpowiednie usługi 
przechowywania w chmurze i udostępniania oraz aktywnie blokują lub zniechęcają do korzystania 
z nieautoryzowanych usług. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa naruszenia bezpieczeństwa 
danych, stosowane powinno być również proaktywne monitorowanie usług udostępniania. Kluczowym 
kryterium decyzyjnym przy wyborze usługi przechowywania w chmurze jest bezwzględne stosowanie 
szyfrowania do ochrony tak przechowywanych danych (szyfrowanie danych przesyłanych, używanych 
oraz nieużywanych), zapewnionych bezpośrednio przez samego dostawcę lub zaangażowanych przez 
podmiot zewnętrzny w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ograniczania ryzyka.

OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM
Mimo, iż udana infiltracja złośliwego oprogramowania może uczynić komputery bezużytecznymi 
(kosztowny kłopot i przerwa w pracy, których większość organizacji chciałaby uniknąć), to 
poważniejsze obawy w ramach przepisów GDPR skupiają się na możliwości zgromadzenia przez 
szkodliwe oprogramowanie danych uwierzytelniających dla kont użytkownika i administratora. 
Zgromadzone uwierzytelnienia mogą być następnie wykorzystywane w celu uzyskania dostępu 
do źródeł danych w całej organizacji (zarówno usługi chmury jak i dane przechowywane 
w pomieszczeniach), w tym w obszarach zawierających dane osobowe i poufne dane osobowe. 
Zapobieganie infekcji złośliwym oprogramowaniem wymaga w pierwszej kolejności wieloaspektowej 
reakcji technologicznej obejmującej oprogramowanie i usługi zabezpieczające przed złośliwym 
oprogramowaniem i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami. Zaawansowane usługi ochrony 
przed zagrożeniem muszą stać się powszechne w celu zapewnienia możliwości wstępnej analizy 
każdego kliknięcia na URL, aby upewnić się, że nie zawiera ono szkodliwej zawartości. Rozwiązanie 
takie pozwoli również na ochronę przed załącznikami e-mail używanymi jako wektor ataku.

Blokowanie złośliwego oprogramowania za pomocą środków technologicznych jest niezbędne 
dla każdej organizacji, która dąży do uzyskania zgodności z przepisami GDPR (w szczególności 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa naruszenia bezpieczeństwa danych) oraz podkreślenia 
zagrożonych lub narażonych adresów URL lub załączników. Podejście takie pomaga edukować 
użytkowników w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa, przed którymi stoi nowoczesna organizacja. 
Ponadto organizacje muszą wykazać, że szyfrowanie i tokenizacja za pomocą technologii 
zabezpieczenia formatu stosowane są również w zakresie kontekstu, logiki oraz relacji i pozwalają 
na przenoszenie danych i neutralizowanie skutków złośliwego oprogramowania. Pomimo, iż złośliwe 
oprogramowanie może spowodować zniszczenia wskazane powyżej, organizacje muszą chronić 
także przed nimi. Złośliwe oprogramowanie wykorzystuje podstęp w celu podszycia się pod podmiot 
zaufany lub wykonawczy wyższego szczebla w celu uzyskania dostępu do poufnych informacji.

TESTY BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI
GDPR wymaga, aby organizacja objęła ochroną dane „w fazie projektowej oraz jako opcję domyślną”. 
Oznacza to, że względy ochrony danych powinny być zawsze na pierwszym miejscu i nie powinny 
być przesuwane do etapów końcowych prac rozwojowych lub procesu selekcji. Podejścia, które 
omówiliśmy powyżej i do których zaliczamy szyfrowanie danych, klasyfikację i pseudonimizację 
powinny stanowić podstawę dyskusji i trzon projektowy. Podobnie jest w przypadku technologii 
proaktywnie testujących luki bezpieczeństwa w trakcie opracowywania i wdrażania. Powinny one być 
oceniane jako sposób operacjonalizacji ochrony danych poprzez podejście projektowe.

OCENA DOSTAWCÓW USŁUGI CHMURY
Organizacje powinny poszukiwać dostawców chmur, którzy oferują określone gwarancje w ramach 
wymagań GDPR. Na przykład, usługi w chmurze powinny być tak zaprojektowane, aby sprostać 
prawom podmiotów danych związanym z dostępem, sprostowaniem oraz usuwaniem. Powinno 
również funkcjonować zapewnienie jurysdykcyjne dotyczące tego, że wszystkie dane związane 
z UE są przechowywane wyłącznie w UE, przy użyciu wielu centrów danych na terenie UE w celu 
zabezpieczenia ich spójności. Międzynarodowe organizacje realizujące istotne operacje na zewnątrz 
UE będą wymagały odpowiedniej struktury chmury w celu spełnienia zróżnicowanych wymagań 



w zakresie ochrony danych na różnych rynkach. Dostawcy chmury, którzy spełniają standardy 
certyfikacyjne GDPR udzielają klientom zapewnień związanych z gotowością od strony technicznej, 
która jednak wymaga również gotowości organizacyjnej.

„Z NALEŻYTYM UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU TECHNIKI”
Jednym z wyzwań dla ustawodawców jest określenie sposobu ewidencjonowania przyszłych 
rozwiązań technologicznych, które mogłyby zostać wykorzystane w celu osiągnięcia zgodności 
z niektórymi przepisami, bez konieczności zmiany ram prawnych każdorazowo po wprowadzeniu 
zmian na rynku. Zastosowane w GDPR wyrażenie „z uwzględnieniem stanu techniki” jest swoistym 
przyszłościowym wybiegiem. Pomimo wskazania kilku konkretnych metod technologicznych w tekście 
GDPR, takich jak szyfrowanie i pseudonimizacja, organizacje otrzymują znacznie szerszy nakaz do 
zapewnienia aktualnego stanu techniki w zakresie ochrony danych podczas wyboru i projektowania 
aplikacji, usług i produktów służących do przetwarzania danych osobowych (art. 25 i 32).

Nowe podejścia związane z aktualnym stanem techniki, które obecnie wchodzą na rynek obejmują 
analitykę zachowań, uprzywilejowane zarządzanie dostępem i szyfrowanie zabezpieczające format (FPE):

•     Analizy zachowań weryfikują normalne wzorce zachowań pracowników w całej organizacji, 
a w przypadku pojawienia się rozbieżność, np. jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, 
które nie były wcześniej dostępne, dostęp do danych następuje o nietypowych porach dnia 
i nocy lub z obcych miejsc, lub w wiadomościach e-mail posiadających załącznik i wysyłanych 
na osobisty adres e-mail znajduje się wtyczka. Nietypowe zachowanie pracownika może 
sygnalizować nieuczciwość lub obecność zainfekowanych uwierzytelnień. Kontrolowanie takich 
elementów umożliwia wczesne wykrycie i ogranicza ryzyko.

•     Uprzywilejowane zarządzanie dostępem zapewnia dodatkową warstwę ochrony mającą na 
celu osłabienie praw administratorów IT z wyższymi uprawnieniami dostępu do źródeł danych 
i potencjalnych kluczy szyfrujących w celu zapobieżenia wyrządzenia szkody przez nieuczciwe 
działania lub zainfekowane uwierzytelnienia.

•     FPE, który szyfruje zawartości w taki sposób, że ich format jest identyczny z tekstem wprowadzonym 
jest użyteczny, ponieważ pomaga rozwiązać problemy związane z integracją szyfrowania do aplikacji, 
które posiadają dobrze określone modele danych. FPE może uczynić szyfrowanie łatwiejszym do 
wdrożenia i zapewnienia, a co za tym idzie również stosowania w istniejących aplikacjach. 

Przy ocenie zgodności z GDPR organizacje powinny zbadać możliwość zastosowania tych propozycji.

ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM
Przy niezliczonej ilości nazw użytkowników aplikacji i haseł dla każdego pracownika mapowanie 
i kontrola zarządzania prawami dostępu i przywilejami jest trudnym zadaniem stawianym 
przed organizacją, tym trudniejszym do zidentyfikowania na skutek implikacji nietypowych lub 
wątpliwych zachowań. Spójny system zarządzania tożsamością i dostępem, który płynnie łączy 
tożsamość pracownika między aplikacjami jest fundamentalnym wymogiem zgodności z GDPR.

14 ©2017 Osterman Research, Inc. 
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Ochrona przed utratą danych (DLP)

Ochrona sieci

Ochrona punktu końcowego

Szyfrowanie/tokenizacja/pseudonimizacja 
na poziomie pliku lub na poziomie bazy danych 
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Rysunek 2
Technologie ochrony danych, na które organizacje będą wydawać więcej w okresie 
kolejnych 12-18 miesięcy w celu sprostania wymogom GDPR
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GDPR – nowo wprowadzona rama prawna UE w zakresie ochrony danych osobowych – zacznie 
obowiązywać od 25 maja 2018. Organizacje mają mniej niż 18 miesięcy (licząc od daty publikacji 
niniejszej białej księgi), aby zapewnić sobie odpowiednie środki organizacyjne i technologiczne 
w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Cena niezgodności jest bardzo wysoka w obu 
kategoriach finansowych i niefinansowych, przez co opcja niepodejmowania żadnych działań 
w zakresie przystosowania do przepisów GDPR jest wysoce niewskazana.

GDPR: „OGÓLNE” CZY „GLOBALNE”?
Pomimo, iż słowo „Ogólne” (z. ang. General) pojawia się w tytule GDPR, oznaczając nowo 
zharmonizowane i ujednolicone podejście do ochrony danych, które ma być stosowane w całej 
Europie – „G” na początku skrótu równie dobrze może oznaczać „Globalne”. Rozporządzenie stosuje 
się do każdej organizacji w dowolnym miejscu na świecie, która kontroluje lub przetwarza dane 
osobowe mieszkańców UE, zaś reżim sankcji finansowych dla organizacji w przypadku niezgodności 
opiera się o całkowity światowy obrót roczny, a nie tylko przychód osiągnięty w obrębie państw 
członkowskich UE.

TRZY KONSEKWENCJE
Podsumowując niniejszą białą księgę, istnieją trzy konsekwencje GDPR, które decydenci 
muszą rozważyć:

•     Ponownie przeanalizować swoją strategię danych
Konsekwencje GDPR względem organizacji można podsumować w prosty sposób: każda 
zainteresowana organizacja musi natychmiast ponownie przeanalizować swoją strategię 
organizacyjną w odniesieniu do danych osobowych i poufnych danych osobowych. Szczególne 
wymagania określone w GDPR wymagają planowania oraz zapewnienia podejść organizacyjnych 
i technologicznych w celu rozwiązywania problemów, wzmocnienia polityki i zabezpieczenia oraz 
złagodzenia skutków najgorszych następstw. Zgodnie z ogólną zasadą art. 25 GDPR, ochrona 
danych musi nastąpić „w fazie projektowej oraz jako opcja domyślna”. Wraz z nadejściem maja 
2018, brak odpowiedniego przygotowania wepchnie firmy w bagno zgodności.

•     Firmy spoza UE muszą szybko nadrobić zaległości
Druga istotna konsekwencja wynikająca z GDPR odnosi się do tych organizacji, które nie były 
przedmiotem wcześniejszej dyrektywy UE o ochronie danych osobowych z powodu tego, że nie 
posiadały siedziby w jednym z państw członkowskich. Nowe, równe reguł gry wprowadzone przez 
GDPR dotyczą wszystkich firm na całym świecie, jeśli tylko przedmiotem ich działalności jest 
kontrolowanie lub przetwarzanie danych osobowych dotyczących mieszkańców UE. Organizacje 
podlegające wcześniejszej dyrektywie o ochronie danych mają 20-letnią przewagę w zakresie 
rozwoju odpowiedniego podejścia organizacyjnego i technologicznego umożliwiającego skuteczne 
działanie 
w Europie. GDPR zapowiada nowe możliwości dla tych firm, ale skonstruowane na już istniejącej 
podstawie. W przypadku organizacji nowo objętych przepisami GDPR, muszą one sporo nadrobić.

•     Reakcje organizacyjne + technologiczne
Po trzecie, pomimo iż w obrębie niniejszej białej księgi skupiliśmy się głównie na reakcjach 
technologicznych w zakresie GDPR, sama technologia jest niewystarczająca do wykonania 
nakazów wynikających z przepisów. Przy wykorzystaniu wszelkich środków, każda z organizacji 
powinna ująć w ofercie najlepszą technologię, ale to musi nastąpić jako jeden skoordynowany 
elementem szerszej odpowiedzi organizacyjnej. Osiągnięcie zgodności z GDPR nie jest czymś, co 
dział IT może zrobić sam. Zgodność wymagać będzie zestawu skoordynowanych i odpowiednich 
działań organizacyjnych jako całości, ze strategią, polityką, szkoleniami i procesami zarządzania 
zastosowanymi w oparciu o wiedzę różnych grup obejmujących kierownictwo wykonawcze, 
ustawodawstwo, zasoby ludzkie, szkolenia i dział IT. W związku z tym, że sankcje za niezgodność 
mogą zagrozić istnieniu firmy, kluczowa będzie zdolność zarządu do podejmowania ważnych 
i trafnych decyzji.



SPONSOR NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Portfel produktów Forcepoint oferuje zabezpieczenia użytkowników, danych i sieci przed 
zagrożeniami od przypadkowych lub złośliwych zagrożeń wewnętrznych do zaawansowanych 
ataków z zewnątrz.

Stosownie do GDPR (https://www.forcepoint.com/gdpr/~~HEAD=pobj) Forcepoint zapewnia 
organizacjom głęboki wgląd w tematykę tego, w jaki sposób istotne dane są przetwarzane 
w obrębie infrastruktury, w chmurze lub przez pracowników zdalnych. Ochrona danych 
i technologie zagrożeń wewnętrznych Forcepoint nie tylko zapewniają możliwość monitorowania, 
zarządzania i kontrolowania danych nieużywanych, używanych oraz przysyłanych, ale także 
możliwość wykorzystania analityki zachowań użytkowników i uczenie się maszyn (machine 
learning) w celu wykrycia przerwanych procesów biznesowych oraz identyfikacji pracowników, 
którzy podwyższają ryzyko dla istotnych danych.

Istnieją trzy główne obszary, w których rozwiązania Forcepoint mogą pomóc organizacji spełnić 
wymogi GDPR:

•     Inwentaryzacja danych osobowych, zarówno jako początkowy zakres programu zgodności 
lub w celu wspierania zadań operacyjnych administratorów, organizacji przetwarzających lub 
respondentów w celu umożliwienia obsługi żądań dostępowych podmiotu.

•     Mapowanie danych osobowych przepływających przez organizację, eksponujące przerwane 
procesy biznesowe i nieusankcjonowaną aktywność IT lub łańcucha dostaw, które to z kolei 
wystawiają istotne dane na ryzyko. Ta przejrzystość umożliwia organizacjom wdrożenie 
zarządzania i kontrolowania przepływami danych osobowych za pomocą mechanizmów 
takich jak autoryzacja, szyfrowanie oparte na polityce, powiadomienia i blokowanie w celu 
ograniczenia ryzyka.

•     Wykorzystanie analiz behawioralnych i modelowanie ryzyka w celu szybkiego wykrycia 
aktywności pracownika cechującej się wysokim ryzykiem (złośliwe oprogramowanie lub 
zainfekowane uwierzytelnienie) oraz przerwanych procesów biznesowych, które wystawiają 
istotne dane na ryzyko, jak również umożliwienie szybkiej i decydującej reakcji, często 
pozwalającej organizacjom wyprzedzić proces naruszenia.

Ponad 20.000 organizacji na całym świecie polega na Forcepoint w zakresie ochrony swoich 
istotnych danych. Forcepoint jako wspólne przedsięwzięcie Raytheon Company i Vista Equity 
Partners posiada siedzibę w Austin w Teksasie, zapewnia światową sprzedaż, serwis, laboratoria 
bezpieczeństwa i rozwój produktu. 
Odwiedź www.Forcepoint.com i śledź nas na Twitterze @ForcepointSec.
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