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OPINIA 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w ramach konsultacji UODO w zakresie standardowych zapisów umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych 

 

1. Jak dokumentować polecenia administratora dotyczące przetwarzania danych? 

Administrator może polecić przetwarzającemu wiele operacji przetwarzania danych. Z tego 
względu, dopuszczone powinny zostać wszelkie formy dokumentowania poleceń administratora, 
o ile na ich podstawie możliwe będzie jednoznaczne wskazanie jego intencji. Faktyczna forma 
może być dowolna. 

Należy uwzględnić wszystkie formy przekazania polecenia, które można utrwalić m.in. takie jak: 

1) postanowienia umowy; 
2) postanowienia zamówień lub zleceń składanych w związku z realizacją umowy ramowej; 
3)  polecenia składane środkami komunikacji bezpośredniej, o ile będzie możliwość 

ich utrwalenia; 
4) polecenia wydawane za pośrednictwem systemu informatycznego, o ile będą one 

zapisywane w formie np. logów. 

W tym zakresie, zasadnym wydaje się, posłużenie analogicznymi rozwiązaniami jak w przypadku 
"wyraźnego działania potwierdzającego", które stanowi jedną z form udzielenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. W obu sytuacjach, administrator musi 
mieć możliwość "odtworzenia" treści oświadczenia, które zostało złożone.  

2. Jak weryfikować zobowiązania do zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych? 

Podmiot przetwarzający powinien przyjąć na siebie umowne zobowiązanie do zapewnienia, 
że osoby upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 

Fakt ten mogą potwierdzać kontrole / audyty zewnętrzne przeprowadzane u przetwarzającego. 

Zbyt daleko posuniętym uprawnieniem, byłaby możliwość żądania przez administratora dostępu 
np. do całości umów o pracę osób mających dostęp do powierzonych danych lub innych 
dokumentów, w treści których osoby przetwarzające dane osobowe zostały upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych i zachowania ich tajemnicy. 

3. Jak precyzyjnie powinny być w umowie wskazane środki bezpieczeństwa wymagane na 
mocy art. 32 RODO? 
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RODO jednoznacznie wskazuje, że środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak  
i organizacyjne, zapewniane przez administratora i podmiot przetwarzający muszą odpowiadać 
charakterowi, zakresowi, kontekstowi i celom przetwarzania danych. Nie można zatem wskazać 
ani konkretnych rozwiązań technicznych, ani nawet kryteriów minimalnych funkcjonalności lub 
procesów. Do decyzji administratora będzie należało czy zastosowane przez podmiot 
przetwarzający środki pozwalają zachować odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania. 
Jednocześnie warto podkreślić, że przy zmieniającym się poziomie technologii zwiększającej 
poziom bezpieczeństwa, ale także przy szybko zmieniających się wektorach ataku wszelkie zapisy 
konkretyzujące technologię byłyby przestarzałe już w dniu publikacji. 

Proponujemy zatem trzy możliwe zapisy precyzujące: 

1) Środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa  
i wdrożone przez podmiot przetwarzający nie mogą być powodować obniżenia 
stopnia bezpieczeństwa jaki byłby zachowany, gdyby administrator przetwarzał dane 
bez udziału podmiotu przetwarzającego. 

2) Do oceny środków bezpieczeństwa można zastosować spełnianie przez podmiot 
przetwarzający norm ISO co jest potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez 
niezależnych audytorów. Wśród norm ISO szczególnie należy wskazać normy  
z rodziny ISO27000, m.in. ISO 27001, ISO27018 oraz normy dotyczące ciągłości 
działania, m.in. ISO22301.  

3) Umowa pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym powinna 
umożliwiać dalsze wykonywanie umowy bez konieczności jej aneksowania  
w przypadku zastosowania wyższych poziomów zabezpieczenia. 
 

4. Jak skutecznie wywiązywać się z obowiązków związanych z realizacją żądań osoby, 
której dane dotyczą? 

Najistotniejsze jest jednoznaczne określenie zasad, który z podmiotów odpowiada za spełnienie 
tych obowiązków. 

Możliwość wykonywania przez podmiot przetwarzający obowiązków związanych z realizacją 
żądań osoby, której dane dotyczą powinna być uzależniona od celu, zakresu przetwarzania 
danych. Sposób powinien zostać dopasowany do specyfiki współpracy administratora  
i procesora. Działania podmiotu przetwarzającego nie mogą uniemożliwić administratorowi 
wykonywania skutecznego, terminowego wykonywania tych obowiązków.  

W przypadku sytuacji, w której po stronie podmiotu przetwarzającego pozostawałoby 
wykonywanie praw osób, których dane dotyczą w całości, należałoby rozważyć uwzględnienie  
w umowie powierzenia również ten zakres czynności. 

W takiej sytuacji, kluczowe wydaje się, aby jednoznacznie wskazać, że adresatem żądania jest 
administrator oraz że jest ono realizowane na jego rzecz. Podmiot przetwarzający, spełniając np. 
obowiązek informacyjny w imieniu administratora, nie musi nawet ujawniać, że jest innym 
podmiotem. Brak przeszkód, aby podmiot przetwarzający dostarczył administratorowi 
rozwiązania techniczne, z które będą mogły korzystać osoby, których dane są przetwarzane. 
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5. Jak realizować obowiązek udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania 
spełnienia obowiązków ciążących na administratorze (m.in. art. 28, 32-36 RODO)? 

Podmiot przetwarzający może zapewnić administratorowi dostęp do różnego rodzaju informacji 
dotyczącej np. certyfikatów lub spełnieniem powszechnie uznanych standardów. Może również 
złożyć odpowiednie oświadczenia, deklaracje (odnoszące się min. do Kodeksów Dobrych Praktyk, 
doświadczenia w przetwarzaniu danych osobowych) w treści umowy powierzenia lub 
przedstawić referencje. 

Katalog sposobów zapewnienia gwarancji z art. 28 ust. 1, wykazania realizacji art. 32 – 36 RODO 
przez procesora (np.: wymagania dot. zabezpieczeń systemów teleinformatycznych) powinien 
być otwarty. 

6. Jak zapewniać zgodność działań innego podmiotu przetwarzającego z postanowieniami 
umowy zawartej z administratorem? 

Podmiot przetwarzający, który jest stroną umowy z administratorem, powinien ponosić pełną 
odpowiedzialność za działania i zaniechania dalszych przetwarzających.  


