
Uchwalone w kwietniu 2016 roku Rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych w skrócie RODO (ang. GDPR - General Data 

Protection Regulation) zacznie obowiązywać od maja 2018  

roku.  Nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu wprowadzają 

szereg zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania, 

określając wprost nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzają-

cych dane osobowe.  

Odpowiednie przygotowanie się organizacji do wejścia w życie 

nowej regulacji jest szczególnie istotne, gdyż:  

 definicja danych osobowych, w tym definicja możliwości  

identyfikacji osoby, której dotyczy ochrona, zostanie  

znacznie poszerzona, 

 profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych 

osobowych, będzie dopuszczalne jedynie warunkowo, 

 prawa osoby, której dane są przetwarzane znacznie wzrosną 

(m.in. prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania  

i uzupełnienia danych, prawo do bycia zapomnianym), 

 zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych  

osobowych z podkreśleniem dobrowolnej i świadomej  

decyzji zostaną ściśle określone, 
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 na podmioty oraz administratora danych osobowych  

i inspektora danych osobowych nałożone zostaną liczne 

obowiązki związane z zapewnieniem środków technicznych  

i organizacyjnych celem ochrony danych osobowych, 

 kary administracyjne za niedostosowanie się do rozporzą-

dzenia będą mogły wynieść do 20 milionów euro lub 4% 

całkowitych (światowych) przychodów przedsiębiorstwa. 

Ponadto osoby fizyczne będą miały prawo domagać się  

odszkodowania na drodze sądowej. 

Nowe przepisy wiążą się z koniecznością przeprowadzenia przez 

przedsiębiorców gruntownej weryfikacji wewnętrznych  

procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych, by jak 

najlepiej dostosować się do wytycznych rozporządzenia pod 

względem prawnym, technicznym i organizacyjnym. Pomocne  

w tym obszarze stają się narzędzia informatyczne umożliwiające 

przygotowanie się do zmian jak i zarządzanie procesem  

przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
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Kluczowe funkcje 

Narzędzia dla Inspektora Ochrony Danych – umożliwiają weryfikację wewnętrznej oceny zgodności z przepisami RODO.  

Każda organizacja ma możliwość sprawdzenia w jakim stopniu spełnione są wymogi narzucone przez rozporządzenie  

i w jakich obszarach wymagane są działania naprawcze, które zapewnią zgodność z wytycznymi.  

Narzędzia do zarządzania incydentami naruszenia danych osobowych – pozwalają na pełną kontrolę nad powstałymi  

naruszeniami oraz umożliwiają podjęcie działań w celu wdrożenia mechanizmów korygujących i naprawczych.  

Narzędzia dla administratora i podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych – pozwalają na  

rejestrowanie zbiorów danych, celów i sposobów ich przetwarzania dla zapewnienia w organizacji zgodności z RODO w każdym 

obszarze, w którym mają zastosowanie przepisy rozporządzenia.  

Narzędzia do analizy tematycznej artykułów rozporządzenia i preambuły RODO – zapewniają dostęp do pełnej treści  

rozporządzenia, umożliwiając użytkownikom analizę przepisów w kontekście poszczególnych zagadnień, a także obrazują  

powiązania pomiędzy artykułami rozporządzenia. 

AdaptiveRODO wspiera zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w trzech obszarach 
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