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DLA BIZNESU 
 

Wdrożenie RODO w MŚP na przykładzie branży       
budowlanej 
  
RODO jest dużym wyzwaniem dla administratorów i       
podmiotów przetwarzających i bodźcem do zmiany      
podejścia do ochrony danych osobowych. 
Wdrożenie RODO należy oprzeć na sekwencji działań.       
Każda organizacja powinna podjąć analogiczne kroki w       
celu uzyskania zgodności z RODO. Mniejsze znaczenie       
ma wielkość firmy, bowiem ogólne obowiązki wynikające       
z przepisów rozporządzenia pozostają takie same. Większe       
znaczenie ma branża, w której działamy. Wtedy okazuje        
się,, gdzie kryją się rzeczywiste wyzwania związane z        
wdrożeniem RODO. W każdym przypadku kontrola      
poprawności wdrożenia RODO, jak i samo wdrożenie,       
będą wyglądały inaczej, gdyż poszczególne etapy      
sekwencji będą skorelowane ze specyfiką danej organizacji       
i charakterem jej działalności. 
 
Sekwencję wdrożenia RODO możemy podzielić na      
osiem grup czynności: 
  
Inwentaryzacja 
Deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa, biuro    
architektoniczne czy projektowe, zarządca nieruchomości i      
inne firmy powinny ustalić/zweryfikować przede     
wszystkim: 
a) czyje dane osobowe (tj. jakie kategorie osób) i jakie         

dane osobowe przetwarza (tj. rodzaje danych      
osobowych); 

b) jakich procesów się podejmuje w ramach      
przetwarzania oraz po co się ich podejmuje (czyli w         
jakim celu je przetwarza); 

c) na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie       
(art. 6 RODO); 

d) ile danych osobowych przetwarza (ocena, czy      
organizacja wchodzi w dużą skalę przetwarzania); 

e) kto w ramach organizacji przetwarza dane osobowe       
(np. personel – czy jest upoważniony do       
przetwarzania?); 

f) w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe       
(elektronicznie czy papierowo?); 

g) czy powierzamy przetwarzanie danych osobowych     
podmiotom przetwarzającym (jeśli tak, to komu? czy       
prowadzimy rejestr podmiotów przetwarzających?); 

h) kim są odbiorcy przetwarzanych przez nas danych       
osobowych; 

i) kim są organizacje (administratorem czy     
przetwarzającym?) oraz czy z kimś wspólnie      
ustalamy cel i sposoby przetwarzania danych      
osobowych (dotyczy to współadministrowania). 

Rekomendowanym narzędziem do wspomagania się przy      
inwentaryzacji jest rejestr czynności przetwarzania danych      
(RCPD). Przeprowadzenie inwentaryzacji już na podstawie      
właściwego wzoru RCPD pomoże określić, co organizacja       
ma i czego jej brakuje, a w konsekwencji: co powinna          
zmienić, aby zachować zgodność z RODO. Równocześnie       
połączy fazę wstępną z wykonywaniem konkretnego      
obowiązku z RODO – opracowaniem rejestru czynności       
przetwarzania danych. 
  
Dokumentacja zgodności z RODO 
 
RODO nakłada dużą liczbę obowiązków do zrealizowania       
przez organizację, jednocześnie nie tłumacząc, jak je       
wdrożyć oraz zrealizować. 
Formalnie RODO nie wymaga konkretnej     
dokumentacji (z wyjątkiem RCPD), jednak w praktyce       
nie obejdzie się bez jej opracowania i wdrożenia.        
Wdrożenie dokumentacji wydaje się jedynym     
rozwiązaniem służącym do rozliczenia się ze zgodności       
z RODO, jak też do utrzymania tej zgodności na         
przyszłość. 
Dokumentacja może składać się następujących     
dokumentów, tj.: 
a) polityki ochrony danych osobowych; 
b) rejestru czynności przetwarzania danych; 
c) wzorów klauzul informacyjnych i zgód; 
d) instrukcji obsługi praw jednostki; 
e) wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych     

(lub po prostu zweryfikowania i zaktualizowania      
umów zawartych z zarządcami, informatyką,     
księgowością etc.); 

f) analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób w        
związku z przetwarzaniem danych; 

g) zasad bezpieczeństwa danych osobowych i     
informacji; 

h) opisu środków i poziomów bezpieczeństwa; 
i) zasad dostępu i minimalizacji dostępu do danych; 
j) zasad postępowania w razie podejrzenia naruszeń      

(Zarządzanie incydentami / Instrukcja zdarzeń     
operacyjnych, w tym ewidencja podejrzeń i naruszeń       
ochrony danych); 

k) przeglądu rejestracji i aktualizacji upoważnień do      
przetwarzania danych; 

l) zaktualizowanej polityki prywatności strony    
internetowej. 

  
Rejestracja 
 
Organizacje powinny prowadzić rejestry, które ułatwią w       
szczególności identyfikację danych osobowych i ustalenie,      
gdzie się one rzeczywiście znajdują (tj. mapa       
przetwarzania danych osobowych). Celem prowadzenia     
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rejestrów jest zapewnienie legalności oraz rozliczanie się z        
realizacji wymogów prawa. Takimi rejestrami są: 
a) rejestr czynności przetwarzania danych prowadzony     

przez administratora danych i dodatkowy rejestr      
kategorii czynności przetwarzania prowadzony przez     
podmiot przetwarzający; 

b) rejestr odbiorców i rejestr przetwarzających; 
c) rejestr upoważnień do przetwarzania danych     

osobowych; 
d) ewidencja obowiązków informacyjnych, ewidencja    

zgód i ewidencja żądań jednostki; 
e) ewidencja podejrzeń i rejestr naruszeń. 

Najważniejszym rejestrem pod kątem wdrożenia RODO i       
dalszego utrzymania zgodności z RODO jest rejestr       
czynności przetwarzania danych (RCPD). Była o nim       
mowa w poprzednim biuletynie dotyczącym RODO.      
Gwoli przypomnienia, obowiązku jego prowadzenia nie      
mają te organizacje, u których zatrudnienie wynosi       
poniżej 250 pracowników, chyba że dokonują one       
przetwarzania danych osobowych, które może powodować      
ryzyko naruszenia praw lub wolności i nie jest        
dokonywane sporadycznie lub dotyczy szczególnych     
kategorii danych. 
Jednakże z praktycznego punktu widzenia     
rekomendowane jest prowadzenie RCPD. Wynika to z       
tego, że RCPD może stanowić jeden z elementów        
zapewnienia zgodności z RODO – ułatwia „zorientowanie       
się” i wykazanie legalności przetwarzania danych,      
udowodnia dopuszczalność przetwarzania danych, a w      
konsekwencji umożliwia realizację zasady rozliczalności.     
Dodatkowo stanowi ułatwienie w zakresie współpracy z       
organami nadzorczymi, np. w zakresie monitorowania      
prowadzonego przetwarzania w organizacji przez organ      
nadzorczy. Kolejnym pozytywnym aspektem jest     
możliwość mapowania operacji przetwarzania danych     
osobowych, co również wiąże się z realizacją zasady        
rozliczalności i przejrzystości. 
Przykładowe czynności przetwarzania danych    
osobowych dla branży budowlanej: 
- obsługa transakcji, w tym prowadzenie negocjacji, 
- prowadzenie szkoleń, 
- rekrutacja na konkretne stanowisko, 
- administrowanie i zarządzanie personelem i     

współpracownikami, 
- płace, 
- rozliczenia z klientami, 
- miękka windykacja należności, 
- księga gości, 
- kalendarz spotkań, 
- przeglądanie danych osób odwiedzających stronę (na      

ogół danych niezidentyfikowanych), 
- monitoring wizyjny, 
- monitoring kopiowania danych (DLP), 

- zarządzanie uprawnieniami w systemach IT, 
- badanie satysfakcji klienta, 
- kartki świąteczne, 
- odbieranie korespondencji, 
- korespondencja elektroniczna (e-mail), 
- odbiór lokalu mieszkalnego, 
- ustanowienie zarządcy, 
- prowadzenie rejestru członków spółdzielni    

mieszkaniowej, 
- czynności związane z procesami inwestycyjnymi, 
- zawieranie umów rezerwacyjnych, deweloperskich,    

budowlanych, o ustanowienie odrębnej własności     
lokalu, 

- kontakt z urzędami i organami. 
  
Sekurytyzacja (bezpieczeństwo) 
 
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych RODO      
zobowiązuje każdą organizację do przeprowadzenia     
analizy zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych      
osobowych. W praktyce oznacza to analizę polegającą na        
ustaleniu, czy i jak dany wypadek może „skrzywdzić”        
osobę, której dane są przetwarzane, a następnie       
określeniu, co można zrobić, aby temu wypadkowi       
zapobiec (jakie środki bezpieczeństwa zastosować).     
Organizacje, przetwarzając dane osobowe, powinny     
zapewnić środki ochrony, m.in. zobowiązanie do      
zachowania poufności, szkolenia, programy antywirusowe,     
firewalle, szyfrowanie przenośnych nośników danych,     
zapewnienie kontroli dostępu do danych informatycznych      
oraz odpowiedni podział uprawnień. 
  
Analiza ryzyka 
Firma z branży budowlanej powinna ocenić ryzyko       
przetwarzania danych osobowych, aby dostosować do      
niego środki ochrony danych. Ryzyko naruszenia praw lub        
wolności osób przez firmę projektową będzie zapewne       
niskie i skupione na ryzyku personelu i przedstawicieli        
kontrahentów. Ryzyko dewelopera będzie wyższe niż      
firmy projektowej, ale niższe niż ryzyko spółdzielni       
mieszkaniowej, zarówno ze względu na różnice w skali        
przetwarzania osób, jak i w zakresie przetwarzanych       
danych. 
Do analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób przy         
przetwarzaniu ich danych osobowych można podejść od       
strony normy ISO 29134. Będzie to jednak praca dość         
żmudna. Można nieco skrócić drogę, opierając się na        
listach typowych zagrożeń tam zawartych w celu       
obmyślenia zabezpieczeń, które przed tymi zagrożeniami      
mają chronić. Nie jest jednak wykluczone, że wskutek tych         
wszystkich analiz i tak dojdziemy do tych samych środków         
ochrony danych. W każdym jednak przypadku analizę       
ryzyka należy udokumentować (np. raportem). 
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 Edukacja 
 
Istotne jest, aby każdy, kto ma dostęp do danych i          
przetwarza dane, miał świadomość, co to jest RODO i co          
za sobą niesie. W tym celu rekomendowane jest        
przeprowadzanie szkoleń uświadamiających i    
podejmowanie innych działań, np. rozsyłanie newsletterów      
czy alertów, które będą wyjaśniać, jakie obowiązki i role         
nakłada RODO i jakie konsekwencje niesie ich       
zbagatelizowanie zarówno dla całej organizacji, jak i dla        
danej osoby. 
  
Uwaga! Kilkukrotne niedopełnienie obowiązku    
informacyjnego przez przeszkolonego pracownika działu     
sprzedaży może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków      
pracowniczych, a w konsekwencji może prowadzić do       
tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. 
  
Negocjacja 
 
RODO wprowadza nowe obowiązki w zakresie      
powierzenia przetwarzania danych. W tym celu istotne jest        
zidentyfikowanie wszystkich dotychczasowych i    
obowiązujących umów powierzenia i ich aneksowanie      
w taki sposób, aby odpowiadały nowym przepisom       
RODO. Ten proces może zająć trochę czasu, gdyż wymaga         
uzgodnienia niekiedy sprzecznych interesów. 
  
Operacjonalizacja 
 
Każda organizacja, wdrażając RODO, powinna     
sprawdzać/testować, czy planowane rozwiązania w     
zakresie RODO będą funkcjonalne i możliwe do       
wykonania. W tym celu warto w szczególności poddać pod         
weryfikację procedury: informowania jednostek o     
zbieraniu danych, obsługiwania praw jednostek, zgłaszania      
naruszenia ochrony danych. Takie kroki pozwolą na       
wychwycenie problemów czy nieścisłości w zakresie      
organizacyjno-technicznym i w ostateczności pozwolą na      
dopracowanie procedur. 
  
Informatyzacja 
 
Zasada projektowania prywatności (privacy by design)      
wskazuje na konieczność uwzględniania ochrony danych      
osobowych już na początku tworzenia projektów, w tym        
także systemów IT. Privacy by design wymaga m.in., aby         
każda organizacja wybrała systemy IT, które będą       
zapewniały bezpieczeństwo danych, minimalizację    
przetwarzania danych oraz minimalizację dostępu do      
danych. 
  
 

Podsumowując, aby wdrożyć RODO: 
1) upewnij się, że masz dane legalnie; 
2) najlepiej opracuj rejestr czynności przetwarzania     

danych (RCPD) – nawet jeśli nie masz prawnego        
obowiązku jego prowadzenia; 

3) przyjmij politykę ochrony danych osobowych     
(chyba że wierzysz, że jesteś w stanie stosować        
RODO bezpośrednio), a w niej lub obok niej –         
zasady bezpieczeństwa danych osobowych lub     
politykę bezpieczeństwa informacji; 

4) opracuj politykę retencji – nie tylko, jak długo        
dane trzymać (to może być w RCPD), ale i jak je           
usuwać; 

5) przeprowadź analizę ryzyka naruszenia praw lub      
wolności osób przy przetwarzaniu danych; 

6) zastosuj przyjęte zasady ochrony danych (np.      
szyfrowanie pendrive’ów, laptopów, hasłowanie i     
zdalne czyszczenie telefonów, ograniczenia    
dostępu); 

7) przeszkól personel; 
8) zaktualizuj umowy z personelem,    

podwykonawcami, kontrahentami; 
9) opracuj nowe klauzule informacyjne; 
10) jeśli prowadzisz akcję marketingową (np.     

newsletter), sprawdź, czy masz przynajmniej     
zgody na komunikację elektroniczną. Jeżeli nie      
masz, poinformuj o przetwarzaniu danych i przy       
okazji poproś o wyrażenie zgody na wysyłkę       
e-maili marketingowych; 

11)  prowadź rejestr upoważnień; 
12) powołaj inspektora ochrony danych lub wykonaj       

udokumentowaną analizę, że nie musisz; 
13) upewnij się, że dane nie opuszczają Unii       

Europejskiej (np. przez łączenie kontaktów     
firmowych z Facebookiem na telefonie); 

14) opracuj zasady postępowania na wypadek     
podejrzenia naruszeń ochrony danych; 

15) zaktualizuj politykę prywatności strony    
internetowej (obsłużenie obowiązku   
informacyjnego, ewentualnie także zgody). 

  
Wdrażając RODO trzeba więc – oprócz wielu czynności        
towarzyszących – opracować szereg dokumentów. Nie ma       
przy tym jakichś ustalonych reguł, każda organizacja może        
stworzyć własne, firmowe dokumenty. Można też      
korzystać z darmowych wzorów udostępnionych w      
Internecie – przykładowy katalog niezbędnych     
dokumentów znajduje się chociażby TUTAJ (klikamy na       
formularz w wersji pdf). W takiej sytuacji pracownicy        
firmy odpowiedzialni za przestrzeganie ochrony danych      
osobowych muszą jednak mieć pełną świadomość z jakich        
przepisów wynika funkcjonowanie poszczególnych    
dokumentów, jak i posiadać wiedzę praktyczną w zakresie        
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ich poprawnego wypełniania. Innym rozwiązaniem jest      
zlecenie wdrożenia RODO w swojej firmie wybranemu       
podmiotowi, który posiada w tym zakresie odpowiednie       
doświadczenie. Będzie się to oczywiście wiązało z       
dodatkowymi kosztami, jednak wdrożone dokumenty     
(rejestry, klauzule, procedury itp.) będą miały      
zindywidualizowany charakter, dopasowany do specyfiki i      
potrzeb naszego biznesu. 
  
W kolejnych biuletynach będziemy pokrótce omawiać      
poszczególne dokumenty (w konwencji przyjętej w      
poprzednim biuletynie i przy uwzględnieniu podanej tam       
listy dokumentów), przedstawiając charakterystykę    
każdego z nich, formę i sposób wdrożenia oraz zwracając         
uwagę na możliwe błędy mogące pojawić się w praktyce.         
Mamy nadzieję, że pomoże to osobom, które zdecydują się         
na wewnętrzną (samodzielną) kontrolę poprawności     
wdrożenia RODO w swojej firmie. 
  
Źródło: 
Gawroński M., Gnatowska A., RODO w branży       
budowlanej - co w związku z nowymi przepisami powinni         
uwzględnić w swojej działalności podmioty publiczne i       
prywatne, System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
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