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Ochrona danych osobowych  
i bezpieczeostwa informacji MŚP w Unii Europejskiej 

8 grudnia 2010 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI 
MŚP W UNII EUROPEJSKIEJ 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JAKUB WEZGRAJ 
reprezentujący JDS Consulting. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: JDS Consulting jest firmą zorientowaną na kompleksowe 
przygotowanie firm i instytucji do prowadzenia nieprzerwanej działalności poprzez dostarczanie 
profesjonalnych i wszechstronnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie bezpieczeostwa. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Usługi doradcze JDS Consulting dotyczą m.in. ochrony danych 
osobowych, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeostwa informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa 
oraz audytów bezpieczeostwa i ciągłości działao. 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Szczegółowe informacje o ofercie JDS Consulting znajdą 
Paostwo na stronie: www.jds.com.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Pan JAKUB WEZGRAJ pełni rolę Administratora Bezpieczeostwa 
Informacji na rzecz Klientów JDS Consulting. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące bezpieczeostwa 
informacji. Ponadto jest wykładowcą w Marketing Communication Academy gdzie prowadzi zajęcia z 
zakresu prawnych aspektów marketingu oraz prawa reklamy. 
 
*Główny+: Bronek wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Jest autorem publikacji z zakresu prawa własności 
intelektualnej. Ponadto występuje w roli eksperta w mediach, udzielając wypowiedzi z zakresu 
bezpieczeostwa informacji (m.in. dla TVP 1). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: O Agencji / Enterprise Europe Network / Informacje ośrodka Enterprise 
Europe Network Wałbrzych / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Na początku naszego spotkania prosimy wyjaśnid jakie 
podstawowe wymogi w zakresie ochrony danych osobowych powinien spełnid polski przedsiębiorca 
by nie narażad się na negatywne konsekwencje kontroli? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:01: Dzieo Dobry Paostwu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:02: Polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza wiele 
obowiązków po stronie przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:03: począwszy od obowiązku legalności, tj. przetwarzania danych w 
oparciu o właściwe podstawy prawne 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:04: spełniania tzw. obowiązku informacyjnego polegającego na 
właściwym poinformowaniu osoby których dane przetwarzamy o siedzibie przedsiębiorcy, zakresie 
przetwarzanych danych, celu przetwarzania danych i prawach osób, których dane przetwarzamy 
 
*Główny+: Izorex wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:04: kolejny obowiązek polega na rejestracji zbiorów danych osobowych 
które przetwarzamy w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
 
*Główny+: Puciata wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:05: obowiązek ten spełniamy wykorzystując urzędowy wzór wniosku 
rejestracyjnego 
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[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:05: ponadto musimy pamiętad o licznych obowiązkach w zakresie 
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:06: musimy np. nadawad upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych osobom które uzyskują dostęp do danych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:06: ponadto trzeba prowadzid ewidencję wydanych upoważnieo 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:07: kolejny obowiązek w zakresie bezpieczeostwa to prowadzenie 
dokumentacji - Polityki bezpieczeostwa i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi 
do przetwarzania danych osobowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:07: to są dokumenty wymagane wprost przez przepisy prawa i każdy 
przedsiębiorca powinien je wdrożyd w swojej organizacji 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:08: innym przykładem obowiązkowych środków bezpieczeostwa jakie 
należy zapewnid w przedsiębiorstwie 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:09: jest stosowanie identyfikatorów oraz haseł dostępu o odpowiednim 
stopniu złożoności oraz odpowiedniej długości - ten wymóg musi byd zapewniony w każdym 
systemie, w którym przetwarzamy dane osobowe, np. systemach kadrowych, płacowych, systemach 
zarządzania sprzedażą, systemach marketingowych etc. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:10: wymogi które wskazałem powyżej mają charakter jedynie 
przykładowy, polski ustawodawca przewidział ich niestety więcej> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:10: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*xawery+ 10:10: Czy każdy w firmie może zajmowad się ochroną danych osobowych nie zależnie od 
stanowiska? Jaka odpowiedzialnośd ciąży na osobie zajmującej się ochroną danych osobowych? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:11: Odpowiedź dla xawery: ustawa o ochronie danych osobowych 
ceduje wszelkie obowiązki bezpośrednio na administratora danych, a więc podmiot który decyduje o 
celach i środkach przetwarzania danych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:12: niemniej jednak art. 36 ustawy stanowi że administrator danych 
może wyznaczyd Administratora bezpieczeostwa informacji do sprawowania nadzoru nad właściwym 
realizowaniem obowiązków ustawowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:13: ponadto odpowiedzialnośd za właściwą ochronę i przetwarzanie 
danych na swoich stanowiskach pracy mogą ponosid konkretni pracownicy 
 
*Markos+ 10:13: Witam, podczas ostatnich wyborów samorządowych kandydaci na prezydentów 
przysyłali do mnie na pocztę mailową zaproszenie ażeby głosowad na nich, czy nie jest to naruszenie 
danych osobowych i gdzie mogę się dowiedzied gdzie pozyskali mój adres e-mailowy? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:13: inną grupą osób biorących udział w ochronie danych osobowych w 
przedsiębiorstwie są tzw. Administratorzy systemów informatycznych, którzy odpowiadają za 
bezpieczeostwo danych osobowych w systemach 
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[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:14: tak więc podsumowując różne osoby w firmie na różnych 
stanowiskach moga byd odpowiedzialne za ochronę danych osobowych - zakres odpowiedzialności 
powinien byd natomiast wskazany w wewnętrznie obowiązujących w danej firmie procedurach 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:14: proszę pamiętad że tak jak wskazałem wyżej niektóre dokumenty 
musimy obowiązkowo wdrożyd 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:15: w nich właśnie powinniśmy ustalid strukturę odpowiedzialności 
osobowej w zakresie ochrony danych osobowych> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:16: odpowiedź dla Markos - przysługuje Panu prawo żądania informacji, 
kto i w jakim zakresie przetwarza Pana dane osobowe, takie żądanie powinno byd skierowane do 
podmiotu który przesyłał Panu takie treści, a w zasadzie do tego który zlecił to przesyłanie 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:17: czyli w tej sytuacji konkretne komitety 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:17: ponadto przysługuje Panu prawo zgłoszenia skargi do Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa Pan że Pana prawa zostały naruszone 
 
[xawery] 10:17: które z tych dokumentów są obowiązkowe? I czy ochroną danych osobowych może 
zajmowad się jedna osoba. Pracuję od kilku miesięcy na stanowisku referneta. Pracodawca chce mi 
powierzyd ten obowiązek, czy są organizowane jakiś szkolenia jednodniowe, które mogłyby pomóc 
uzyskad wiedzę w tym zakresie? 
 
[Markos] 10:17: ok, dziękuję bardzo. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:18: forma skargi - najlepiej na piśmie z opisaniem stanu faktycznego 
który uważa Pan za niezgodny z prawem> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:19: Odpowiedź dla xawery: wymagane dokumenty to Polityka 
bezpieczeostwa i Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania 
danych osobowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:19: rozumiem że ma Pan objąd funkcję Administratora Bezpieczeostwa 
Informacji. Dla takich osób są organizowane szkolenia, trwające od jednego do kilku dni 
 
*Główny+: mały przedsiębiorca wszedł o godz. 10:20 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:20: przy czym raczej po jednym szkoleniu nie można liczyd że zdobędzie 
się całą niezbędną wiedzę 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:20: na rynku oferowane są również usługi wsparcia ABI przez firmy 
doradcze lub outsourcing uslug ABI> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:21: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
*Markos+ 10:21: Właściwie mam jeszcze jedno podobne pytanie, ponieważ często dostaje informacje, 
że na maila, że "adres udostepniony przez wirtualną polskę" i przychodzą wszelkiego rodzaju spamy, 
reklamy i tym podobne rzeczy, czy to że wp udostepnia innym podmiotom mój adres mailowy jest 
zgodne z prawem/? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:21: Zapraszam do zadawania pytao. 
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*xawery+ 10:21: skąd zatem najlepiej czerpad wiedzę? Wątpię aby pracodawca wysłał mnie na 
szkolenie kilkudniowe . 
 
*Główny+: Masteks wszedł o godz. 10:22 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:23: Odpowiedź dla Markos: proszę dokładnie zapoznad się z 
regulaminem korzystania z poczty elektronicznej na WP. Przypuszczam że jest tam zapis, który mówi 
o tym, ze Pan wybierając darmową skrzynkę pocztową wyraża zgodę na otrzymywanie w zamian 
przesyłek reklamowych od reklamodawców współpracujących z WP. Takie praktyki stosuje też np. 
Interia oraz inne portale udostępniające darmowe skrzynki elektroniczne. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:24: Jest to tzw. zamawiana korespondencja handlowa w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest to prawnie dopuszczalne> 
 
*Markos+ 10:24: Dziękuje doczytam regulamin, aczkolwiek jest tych reklamodawców naprawdę dużo:) 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:25: Odpowiedź dla xawery: podstawowy zasób wiedzy można znaleźd na 
www.giodo.gov.pl czyli stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(GIODO). Są tam między innymi publikacje GIODO, tzw. "ABC przetwarzania danych osobowych" 
 
*ikar+ 10:25: Niektóre portale interentowe mają w swojej ofercie tak zwany "mailing". Czyli np. mogę 
zlecid takiemu portalowi wysyłkę mailową w celu rozpromowania pewnej usługi danej grupie 
odbiorców. Na jakiej zasadzie to działa? Firma zawsze dodaje komentarz, że mail został wysłany na 
zlecenie firmy . Czy legalne jest wysyłanie reklamy przez te portale za pośrednictwem maila bez 
wcześniejszego zapytania się o zgodę? Sam jestem odbiorcą różnych reklam. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:26: ponadto są tam publikowane decyzje GIODO wydane w konkretnych 
sprawach - z nich też można sporo wyczytad, ponadto komentarze, literatura prawnicza do ustawy o 
ochronie danych osobowych> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:27: Odpowiedź dla Ikar: jest to podobny problem, jak ten zgłoszony 
przez Markosa. To o czym Pan pisze to wysyłanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną. 
Chodzi o to żeby była to tzw. zamawiana korespondencja, w przeciwnym razie będzie traktowana 
jako SPAM. 
 
*Bronek+ 10:27: Dzieo dobry, proszę mi powiedzied, ponieważ od czasu do czasu słyszy sie w mediach 
o znalezieniu dokumentów z danymi osobowymi, jakie konsekwencje grożą instytucji, firmie, która 
nie zniszczyła tych dokumentów w sposób prawidłowy i dane "wyciekły"? 
 
*ikar+ 10:28: właśnie zauważyłem, że podobne pytanie już padło:) 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:28: tego typu usługi są realizowane na podstawie ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. Ta ustawa wskazuje między innymi że dostawcy usług, np. portale 
oferujące darmowe skrzynki pocztowe muszą wprowadzid regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną 
 
*mały przedsiębiorca+ 10:29: Na stronie internetowej firmy są podane wszystkie dane kontaktowe do 
każdego pracownika, tzn. imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail. Jaki stosunek ma umieszczanie 
takich danych służbowych  do ochrony danych osobowych? 
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[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:29: takie regulaminy standardowo muszą akceptowad wszystkie osoby 
które chcą sobie założyd darmową skrzynkę 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:30: zazwyczaj w tych regulaminach znajduje się zapis że osoba 
zakładając darmową skrzynkę godzi się w zamian że będzie otrzymywad przesyłki reklamowe od 
podmiotów współpracujących z danym portalem 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:30: dzięki temu można przesyład tego typu przesyłki reklamowe i nie są 
łamane przepisy prawa> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:32: Odpowiedź dla Bronek: przede wszystkim możliwa jest tutaj 
odpowiedzialnośd karna - kara grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat 2, a 
jeżeli wyciekły tzw. dane wrażliwe to do lat 3. Ponadto GIODO może wydad decyzję administracyjną 
w ramach której między innymi może nakazad całkowite usunięcie danych osobowych i zaprzestanie 
ich przetwarzania 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:33: ponadto osobie której dane osobowe wyciekły w wyniku błędu 
przedsiębiorcy przysługuje miedzy innymi prawo do żądania zadośduczynienia finansowego od 
przedsiębiorcy, od którego dane wyciekły 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:33: są to kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych> 
 
*ikar+ 10:34: Jesteśmy firmą usługową. Organizujemy różne wydarzenia podczas których zbierane są 
dane osobowe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Czy później chcąc rozpromowad 
wydarzenie możemy wysład do tych osób/instytucji reklamę bez wcześniejszego zapytania o zgodę? 
Czy musimy się każdorazowo pytad o zgodę? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:34: Odpowiedź dla mały przedsiębiorca - ten problem wyjaśniono w 
orzecznictwie sądowym 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:35: stwierdzono że tzw. dane służbowe mogą byd przetwarzane przez 
przedsiębiorcę na potrzeby realizacji jego celów gospodarczych czy statutowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:35: tzn. przyjęto że skoro pracodawca wypłaca wynagrodzenie 
pracownikowi to ma prawo oczekiwad że będzie mógł w swojej działalności korzystad z jego 
podstawowych danych osobowych - np. poprzez drukowanie wizytówek, publikowanie danych do 
kontaktu na stronie www. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:37: Ale musimy pamiętad że to dotyczy określonego zakresu danych 
pracownika - imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu służbowego, służbowy adres e-mail. 
Jeżeli np. dochodzi do publikacji czyjegoś zdjęcia czyli wizerunku, to pracodawca powinien wystąpid 
do pracownika o wyrażenie zgody na publikację tego wizerunku> 
 
*Izorex+ 10:38: Czy mógłby Pan chociaż zasygnalizowad najnowsze zmiany w ustawie o informacjach 
niejawnych? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:38: Odpowiedź dla Ikar - jeżeli wysyłacie Paostwo materiały 
marketingowe dotyczące jedynie Waszych produktów i usług to zgoda nie jest potrzebna 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:38: natomiast jeżeli to będą też usługi innych podmiotów to zgodę 
musimy zebrad 
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[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:39: natomiast niezależnie od potrzeby zebrania zgody czy też braku 
takiej potrzeby musicie Paostwo na tych formularzach zapisad klauzulę tzw. obowiązku 
informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych 
 
*mały przedsiębiorca+ 10:40: Odnośnie zdjęd - bardzo często różne instytucje / firmy umieszczają na 
swoich stronach zdjęcia z eventów np. konferencji, czasem też znajduje się informacja kto jest na 
zdjęciu, czy to oznacza, że każdorazowo przed zamieszczeniem zdjęcia na stronie powinniśmy sie 
pytad o zgodę osoby znajdujące się na nich? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:41: tzn. poinformowad o nazwie swojej firmy i jej siedzibie (adres 
siedziby), w jakim celu będą przetwarzane dane (np. w celu marketingowym produktów i usług firmy 
X), o tym czy dane będą komuś udostępniane, o prawie wglądu do swoich danych i możliwości ich 
poprawiania oraz o dobrowolności lub obowiązku podania danych. W tym konkretnym przypadku 
podanie danych będzie dobrowolne. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:44: Odpowiedź dla lzorex: zmian jest bardzo wiele, wchodzi zupełnie 
nowa ustawa. Takie kluczowe zmiany dotyczą postępowao sprawdzających (dostęp do informacji 
niejawnych - nowe wzory ankiet bezpieczeostwa), zasad klauzulowania (zmieniają się kryteria, które 
informacje możemy klauzulowad), nowe obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych, wchodzą 
zasady analizy ryzyka bezpieczeostwa informacji niejawnych (całościowo, nie tylko w zakresie 
bezpieczeostwa teleinformatycznego) 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:44: niestety ze względu na gruntowne zmiany nie jestem w stanie ich 
omówid w ramach chata 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:45: poza tym to dopiero wchodzi w życie w styczniu i potrzeba 
przynajmniej kilku miesięcy praktyki byśmy mogli cokolwiek więcej powiedzied 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:46: nie ma np. jeszcze rozporządzeo do ustawy więc trudno się odnieśd> 
 
*ikar+ 10:46: Czy ustawowo jest określony jakiś limit czasowy trwania takiego stosunku między nami, 
a przedsiębiorcą? Np. 5 lata temu Pan x brał udział w naszym szkoleniu, po 5 latach wysyłamy mu 
reklamę bez zapytania o zgodę. Wcześniej wyrazil nam zgodę na przetwarzanie danych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:46: Lista pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:46: 1+ *mały przedsiębiorca+ 10:40: Odnośnie zdjęd - bardzo często 
różne instytucje / firmy umieszczają na swoich stronach zdjęcia z eventów np. konferencji, czasem też 
znajduje się informacja kto jest na zdjęciu, czy to oznacza, że każdorazowo przed zamieszczeniem 
zdjęcia na stronie powinniśmy sie pytad o zgodę osoby znajdujące się na nich? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:47: 2+ *ikar+ 10:46: Czy ustawowo jest określony jakiś limit czasowy 
trwania takiego stosunku między nami, a przedsiębiorcą? Np. 5 lata temu Pan x brał udział w naszym 
szkoleniu, po 5 latach wysyłamy mu reklamę bez zapytania o zgodę. Wcześniej wyraził nam zgodę na 
przetwarzanie danych. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:47: Odpowiedź dla mały przedsiębiorca: jeżeli na zdjęciu jest kilka osób 
(zbiorowe zdjęcie) a konkretna osoba stanowi jedynie element większej zbiorowości to wówczas o 
zgodę nie trzeba występowad 
 
*Izorex+ 10:47: to jak mniemam i znając polską specyfikę przepisów wykonawczych do ww.ustawy 
również nie ma? 
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*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wyszedł o godz. 10:48 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:48: Ekspert zapewne wróci na czat. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: To może byd wylogowanie przez system (np. utrata łączności z 
internetem). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: W międzyczasie proszę sobie przygotowad kolejne pytania do 
Eksperta. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:51: Jak się okazuje Ekspert ma rzeczywiście problem z internetem 
(chwilowo jest wykluczony cyfrowo ;-). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:52: Mam nadzieję, że Paostwo cierpliwie poczekają chwilę na 
ponowne połączenie. 
 
*Główny+: Agnieszka wszedł o godz. 10:52 
 
*Główny+: Agnieszka wyszedł o godz. 10:55 
 
*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wszedł o godz. 10:56 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57: Witamy Pana ponownie. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:57: Szanowni Paostwo bardzo przepraszam, mamy pewne problemy 
techniczne 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:57: Przypomnę listę pytao oczekujących: 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:57: czy mogę prosid o przesłanie listy oczekujących pytao 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:57: 1+ *mały przedsiębiorca+ 10:40: Odnośnie zdjęd - bardzo często 
różne instytucje / firmy umieszczają na swoich stronach zdjęcia z eventów np. konferencji, czasem też 
znajduje się informacja kto jest na zdjęciu, czy to oznacza, że każdorazowo przed zamieszczeniem 
zdjęcia na stronie powinniśmy sie pytad o zgodę osoby znajdujące się na nich? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:57: 2+ *ikar+ 10:46: Czy ustawowo jest określony jakiś limit czasowy 
trwania takiego stosunku między nami, a przedsiębiorcą? Np. 5 lata temu Pan x brał udział w naszym 
szkoleniu, po 5 latach wysyłamy mu reklamę bez zapytania o zgodę. Wcześniej wyrazil nam zgodę na 
przetwarzanie danych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57: 3] [Izorex] 10:47: to jak mniemam i znając polską specyfikę 
przepisów wykonawczych do ww.ustawy również nie ma? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:58: Na pytanie nr 1 zaczął Pan udzielad odpowiedzi. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58: [Ekspert - Jakub Wezgraj] 10:47: Odpowiedź dla mały 
przedsiębiorca: jeżeli na zdjęciu jest kilka osób (zbiorowe zdjęcie) a konkretna osoba stanowi jedynie 
element większej zbiorowości to wówczas o zgodę nie trzeba występowad 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:58: W przypadku pytania nr 3 była to dalsza częśd dyskusji na temat 
zmian w ustawie o informacjach niejawnych 
 
*mały przedsiębiorca+ 10:59: Moja kontynuacja pytania: dokładnie co w tym przypadku znaczy 
stwierdzenie większej zbiorowości? Przykładowo na zdjęciu znajdują się tylko 3 osoby, pod spodem 
zdjęcia wypisane są ich nazwiska w kolejności pozycji, w jakich się znajdują - czy to jest już większa 
zbiorowośd? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:59: natomiast jeżeli osoby na zdjęciu są podpisane to może pojawid się 
potrzeba pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 10:59: wyjątek dotyczy sytuacji gdy na zdjęciu są osoby publicznie znane- 
wówczas nie ma potrzeby zbierania zgody 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:00: jeżeli zdjęcie jest podpisane, kto na nim jest uwieczniony to 
wówczas następuje identyfikacja konkretnej osoby i o ile nie są to osoby publicznie znane to 
powinniśmy pozyskad zgodę 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 11:00: ostatnio podobną sprawę w sądzie przegrała Nasza-klasa 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:01: chodziło o publikację zdjęcia klasowego, pod którym znajdował się 
opis kto na tym zdjęciu został uwieczniony 
 
*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wyszedł o godz. 11:02 
 
*Główny+: sm wszedł o godz. 11:03 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03: Znowu ten sam problem. W takim razie czekamy, 
przygotowując sobie kolejne pytania. 
 
*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wszedł o godz. 11:05 
 
*Główny+: sm wyszedł o godz. 11:05 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:07: Szanowni Paostwo, bardzo przepraszam, ale mamy problemy 
techniczne 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:07: Witam ponownie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:07: Przypominam listę pytao oczekujących: 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:07: odnośnie zakooczenia odpowiedzi dla małego przedsiębiorcy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:07: 1] [ikar] 10:46: Czy ustawowo jest określony jakiś limit czasowy 
trwania takiego stosunku między nami, a przedsiębiorcą? Np. 5 lata temu Pan x brał udział w naszym 
szkoleniu, po 5 latach wysyłamy mu reklamę bez zapytania o zgodę. Wcześniej wyraził nam zgodę na 
przetwarzanie danych. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:07: jeżeli zdjęcie jest podpisane, a na nim jest uwiecznionych kilka osób i 
każda osoba jest podpisana 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 11:08: 2+ *Izorex+ 10:47: to jak mniemam i znając polską specyfikę 
przepisów wykonawczych do ww.ustawy również nie ma? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 11:08: to powinniśmy zebrad zgodę, chyba że są to osoby publicznie znane> 
 
*mały przedsiębiorca+ 11:08: Tak na prawdę nikt teraz nie jest anonimowy i ciężko jest nam 
skontrolowad umieszczane informacje/zdjęcia o nas 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:08: odpowiedź dla lzorex: niestety przepisów wykonawczych w chwili 
obecnej brak, dlatego musimy czekad> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 11:09: Odpowiedź dla ikar - w zasadzie nie ma limitu czasowego jeśli chodzi 
o marketing 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:10: jeżeli raz pozyskaliśmy zgodę, to o ile z treści zgody nie wynika iż 
dotyczyło to np. jednorazowej możliwości wysłania korespondencji 
 
*Główny+: wid wszedł o godz. 11:10 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:10: to możemy te dane przetwarzad w celach marketingowych tak 
długo, aż ktoś zgłosi do nas sprzeciw lub odwoła zgodę 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 11:10: > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:10: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:11: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*ikar+ 11:11: Czy przechowywanie i późniejsze wyświetlanie nicku użytkownika portalu na którym 
prowadzona jest licytacja jest złamaniem prawa dot. ochrony danych osobowych ? Jakie uprawnienia 
ma portal "trzeci", który pobiera dane z tego systemu? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 11:11: Nick jest zasadniczo wprowadzony po to by dokonad właśnie 
anonimizacji czyichś danych osobowych 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:12: tak naprawdę tylko ten portal na którym podawaliśmy swoje dane 
osobowe, a następnie nick dysponują naszymi danymi 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:12: pozostałe portale dysponują jedynie nick'iem użytkownika i nie 
powinny mied dostępu do danych osobowych> 
 
*xawery+ 11:13: Witam, podpisywałem umowę z firmą. Umowa została wysłana drogą pocztową i  
przez przypadek trafiła do osoby trzeciej. Koperta była źle zaadresowana. Osoba, która otrzymała 
moją korespondencje otworzyła list, w którym zawarte były wszystkie moje dane osobowe. Kto 
ponosi winę za ujawnienie moich danych osobowych? Czy mogę liczyd w tym wypadku na jakieś 
odszkodowanie? 
 
*ikar+ 11:14: ale poprzez ten portal można wysład zapytanie wystawcy, tym samym pojawia się jego 
adres mailowy jeśli ktoś decyduje się na zadanie pytania i tym samym firma trzecia może uzyskad 
dane osobowe wystawcy 
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[wid] 11:15: witam, czy publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (a wcześniej składane w 
KRS) numery PESEL, nazwiska itd. podlegają pod ustawę o ochronie danych osobowych ? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:15: Winę ponosi podmiot który niewłaściwie zaadresował przesyłkę. Czy 
przysługuje Panu jakieś odszkodowanie to zależy od wyników postępowania sprawdzającego, a w 
zasadzie kontroli. Powinien Pan zgłosid skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych i opisad tą sytuację. 
 
*Masteks+ 11:15: Na kim ciąży odpowiedzialnośd nie umieszczania na domofonie nazwisk 
mieszkaoców bloku, ponieważ spotykam się jeszcze niekiedy z wszystkimi nazwiskami mieszkaoców? 
 
*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wyszedł o godz. 11:16 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:17: Poczekajmy na powrót Eksperta. 
 
*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wszedł o godz. 11:19 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:19: Witamy ponownie ;-) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:19: Oto lista pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:20: 1+ *xawery+ 11:13: Witam, podpisywałem umowę z firmą. 
Umowa została wysłana drogą pocztową i  przez przypadek trafiła do osoby trzeciej. Koperta była źle 
zaadresowana. Osoba, która otrzymała moją korespondencje otworzyła list, w którym zawarte były 
wszystkie moje dane osobowe. Kto ponosi winę za ujawnienie moich danych osobowych? Czy mogę 
liczyd w tym wypadku na jakieś odszkodowanie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:20: 2+ *ikar+ 11:14: ale poprzez ten portal można wysład zapytanie 
wystawcy, tym samym pojawia się jego adres mailowy jeśli ktoś decyduje się na zadanie pytania i tym 
samym firma trzecia może uzyskad dane osobowe wystawcy 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:20: 3+ *wid+ 11:15: witam, czy publikowane w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym (a wcześniej składane w KRS) numery PESEL, nazwiska itd. podlegają pod ustawę o 
ochronie danych osobowych ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:20: 4+ *Masteks+ 11:15: Na kim ciąży odpowiedzialnośd nie 
umieszczania na domofonie nazwisk mieszkaoców bloku, ponieważ spotykam się jeszcze niekiedy z 
wszystkimi nazwiskami mieszkaoców? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:21: W przypadku pytania nr 2 sprawa dotyczy już rozpoczętej 
dyskusji: *ikar+ 11:11: Czy przechowywanie i późniejsze wyświetlanie nicku użytkownika portalu na 
którym prowadzona jest licytacja jest złamaniem prawa dot. ochrony danych osobowych ? Jakie 
uprawnienia ma portal "trzeci", który pobiera dane z tego systemu? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:21: ciąg dalszy odpowiedzi dla mały przedsiębiorca: tak więc powinien 
Pan zgłosid skargę do GIODO i poczekad aż przeprowadzą kontrolę 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 11:21: na podstawie przeprowadzonej kontroli otrzyma Pan informację czy 
zdiagnozowano jakieś zaniedbania u tego przedsiębiorcy 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 11:22: jeżeli tak to można wówczas wystąpid z pozwem do sądu cywilnego 
o zadośduczynienie za naruszenie dóbr osobistych> 
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*Główny+: Ekspert - Jakub Wezgraj wyszedł o godz. 11:24 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:25: Bardzo wiercący jest nasz dzisiejszy Ekspert ;-) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:25: No cóż, poczekajmy na powrót. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:25: Do kooca czatu pozostało tylko 35 minut. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:26: Byd może uda się wyjaśnid jeszcze kilka kwestii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:27: Pan Ekspert niestety nie może teraz kontynuowad. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28: Bardzo przeprasza, ale problem z internetem przekracza 
możliwośd jego rozwiązania w tej chwili. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:28: Ekspert sugeruje ponowne połączenie o godzinie 14:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:28: Wszystkich zainteresowanych prosimy o ponowne połączenie 
się z nami o godzinie 14:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: Wtedy Ekspert udzieli odpowiedzi na pytania, które już zostały 
zadane, a niestety na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi, jak również na nowe Paostwa pytania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: Niezmiernie przepraszam i proszę o ponowne połączenie o 
godzinie: 14:00 
 
kontynuacja……. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:00: Szanowni Paostwo, witam na kontynuacji czatu na temat: 
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI MŚP W UNII EUROPEJSKIEJ, 
organizowanym przez Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West 
Poland 
 
*Główny+: Markos wszedł o godz. 14:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:00: Ponownie przepraszamy za utrudnienia związane z 
problemami technicznymi 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:01: Przypomnę listę pytao, na które nie udało nam się wcześniej 
uzyskad odpowiedzi: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:01: *ikar+ 11:14: ale poprzez ten portal można wysład zapytanie 
wystawcy, tym samym pojawia się jego adres mailowy jeśli ktoś decyduje się na zadanie pytania i tym 
samym firma trzecia może uzyskad dane osobowe wystawcy 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:02: *wid+ 11:15: witam, czy publikowane w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym (a wcześniej składane w KRS) numery PESEL, nazwiska itd. podlegają pod ustawę o 
ochronie danych osobowych ? 
 



 

strona 13 z 17 

[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:02: *Masteks+ 11:15: Na kim ciąży odpowiedzialnośd nie 
umieszczania na domofonie nazwisk mieszkaoców bloku, ponieważ spotykam się jeszcze niekiedy z 
wszystkimi nazwiskami mieszkaoców? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:03: Witam ponownie, ja tylko dodam od siebie, że korzystanie z usług 
internetowych polskiego monopolisty nie wyszło na dobre, stąd problemy techniczne za które 
przepraszam. A teraz wródmy do meritum. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:05: Odpowiedź dla ikar: niestety dysponuję zbyt niewielką ilością 
informacji kto w jakim zakresie i na jakie potrzeby wykorzystuje adresy mailowe, dlatego w chwili 
obecnej jest mi trudno udzielid jednoznacznej odpowiedzi. Proponuję kontakt na priv, jak otrzymam 
więcej informacji, postaram się odpowiedzied> 
 
*Bronek+ 14:05: Czy w mojej firmie muszę zatrudnid administratora danych osobowych? 
 
*Główny+: Zosia wszedł o godz. 14:05 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:06: odpowiedź dla wid - odpowiedzialnośd ciąży na wspólnocie 
mieszkaniowej lub na spółdzielni mieszkaniowej, w zależności od tego kto zarządza budynkami 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:06: > 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:06: przepraszam wcześniejsza odpowiedź była oczywiście skierowana 
dla Masteks 
 
[Zosia] 14:07: Witam, jakie dane mogę ujawnid lub potwierdzid przez telefon, np. gdy bank weryfikuje 
klienta? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:08: odpowiedź dla wid: to zależy o czyich danych mówimy, jeśli chodzi o 
nr PESEL i inne dane osób wchodzących w skład organów zarządzających daną spółką lub jeżeli chodzi 
o właściciela podmiotu gospodarczego, to te dane zgodnie z ustawą o KRS muszą byd jawne i 
podlegają publikacji. Tym samym tego typu publikowanie danych jest zgodne z ustawą o ochronie 
danych osobowych> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:09: Odpowiedź dla Zosia: ostatnio jeden z banków przegrał sprawę w 
sądzie, sąd jasno wskazał że banki nie powinny weryfikowad dokumentacji kredytowej drogą 
telefoniczną, gdyż taka weryfikacja niczemu nie służy. Ani pracownik kadr nie ma pewności że 
rozmawia z pracownikiem banku, ani ewentualnie pracownik banku nie ma pewności że rozmawia z 
pracownikiem kadr, ponieważ w zasadzie nie istnieje możliwośd dokonania weryfikacji rozmówcy 
przez telefon. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:11: Przypominam pytanie od Użytkownika Bronek:  
 
*Bronek+ 14:05: Czy w mojej firmie muszę zatrudnid administratora danych osobowych? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:11: Dlatego też banki nie powinny praktykowad tego typu sposobów 
pozyskania informacji, wystarczającym powinno byd zaświadczenie o zarobkach wystawione przez 
pracodawcę. Proszę też pamiętad, że w przypadku gdy pracownik firmy udzieli przez telefon 
informacji o drugiej osobie (jej dane osobowe) jakiejś osobie nieuprawnionej (np. nie będzie to 
pracownik banku tylko ktoś kto wyłudza czyjeś dane), wówczas taka osoba naraża się na 
odpowiedzialnośd karną z tytułu nielegalnego udostępnienia danych. 
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[Zosia] 14:11: zgadzam się z ekspertem, czyli jak ktoś dzwoni z "banku" mogę potwierdzid tylko, że 
taki pracownik jest zatrudniony, czy od kiedy ma umowę i na jaki czas też? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:12: Dlatego też wszelkie udostępnianie danych osobowych powinno się 
odbywad drogą pisemną. Niestety praktyka banków jest w tym zakresie zupełnie inna> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:13: Odpowiedź dla Zosia: najlepiej co najwyżej potwierdzid że jest to 
pracownik danej firmy, a jeżeli bank jest zainteresowany innymi informacjami niech wystąpi o nie na 
piśmie> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:14: Odpowiedź dla Bronek: co do zasady to przedsiębiorstwo jest 
administratorem danych osobowych, jeżeli prowadzi Pan jednoosobową działalnośd gospodarczą to 
Pana firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:14: administratora danych osobowych nie da się wyznaczyd, on istnieje z 
mocy ustawy 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:15: natomiast można wyznaczyd konkretną osobę fizyczną do pełnienia 
funkcji Administratora Bezpieczeostwa Informacji, który w imieniu administratora danych osobowych 
(czyli podmiotu prawnego) będzie realizował nadzór nad właściwą realizacją wymogów ustawy o 
ochronie danych osobowych> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:16: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
[Zosia] 14:17: W naszej firmie jest administrator danych osobowych, w jakiej formie powinien on 
przechowywad takie dane? 
 
*Markos+ 14:18: Chciałbym zapytad jakich danych osobowych może żądad pracodawca od 
pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:19: Dane osobowe możemy przetwarzad albo w formie papierowej (np. 
umowy o pracę z pracownikami, kwestionariusze osobowe, umowy cywilnoprawne etc.) lub w formie 
elektronicznej (np. systemy kadrowo-płacowe,  Płatnik etc.). Generalnie obowiązuje zasada, że dane 
osobowe zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej powinniśmy przechowywad w 
zamkniętych pomieszczeniach (pokojach) oraz zamkniętych szafach, regałach, sejfach etc. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:20: Chodzi o to by uniemożliwid dostęp do danych osobowych osobom, 
które nie posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (np. osoby sprzątające po 
godzinach pracy, pracownicy ochrony, klienci, petenci etc.) 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:20: ponadto w każdym systemie informatycznym w którym są 
przetwarzane dane osobowe, każdy użytkownik musi się logowad do tego systemu za pomocą 
indywidualnego identyfikatora i hasła dostępu 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:22: hasło dostępu powinno spełniad określone wymogi - składad się 
minimalnie z 8 znaków i zawierad małe, wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasła powinny 
byd zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni (jeśli ma Pani dostęp do Płatnika, proszę zwrócid uwagę jak 
tam wygląda logowanie do systemu - w chwili obecnej jest wzorcowe) > 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:23: Obecnie mamy tylko jedno pytanie oczekujące:  
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*Markos+ 14:18: Chciałbym zapytad jakich danych osobowych może żądad pracodawca od 
pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 14:24: Zapraszam Paostwa do zadawania pytao 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:24: Odpowiedź dla Markos: dane osobowe jakich może żądad 
potencjalny pracodawca (na etapie rekrutacji) a następnie pracodawca (na etapie zatrudnienia) 
wskazuje rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej jaką ma prowadzid pracodawca, jest 
to akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, w tym rozporządzeniu znajdują się m.in. wzory 
kwestionariusza osobowego, umowy o pracę, kwestionariusza w przypadku ubiegania się o 
zatrudnienie - z tych dokumentów wynika jakie dane może żądad pracodawca> 
 
*Główny+: kz wszedł o godz. 14:24 
 
*Główny+: kz wyszedł o godz. 14:25 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:25: Byd może poza tematyką danych osobowych interesują Paostwa 
jakieś zagadnienia związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa? 
 
*Bronek+ 14:26: A czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów narusza przepisy 
ustawy? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:28: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ostatnim czasie 
stoi na stanowisku, że o ile stosowanie identyfikatorów jest związane z zapewnieniem 
bezpieczeostwa w budynku, jest to prawnie dopuszczalne. Przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w takim wypadku na identyfikatorze jest traktowane jako tzw. prawnie usprawiedliwiony 
cel administratora danych (czyli w praktyce pracodawcy) 
 
*mały przedsiębiorca+ 14:28: Jak można zabezpieczyd się przed wypłynięciem informacji na zewnątrz 
firmy przez pracownika, czy można zawrzed z nim umowę, która będzie obowiązywad również po 
wygaśnięciu umowy o pracę? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:28: Trzeba natomiast pamiętad, że nie mogą byd tam zamieszczane dane 
w dowolnym zakresie, a jedynie niezbędne do oznaczenia tożsamości konkretnej osoby, która tym 
identyfikatorem się posługuje> 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:30: Odpowiedź dla mały przedsiębiorca: jak najbardziej przepisy prawa 
przewidują takie możliwości. Po pierwsze można zobowiązad pracownika do zachowania w poufności 
określonych informacji przez wskazany okres po wygaśnięciu umowy o pracę. Trzeba wówczas jasno 
wskazad jakiego rodzaju informacji pracownik nie może ujawniad. Jeżeli w przedsiębiorstwie jest 
wdrożony system ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa to 
 
[Zosia] 14:31: Czy można stosowad klauzule dot. zakazu konkurencji? Jeśli tak, to ile powinna trwad 
klauzula o zakazie konkurencji pracownika który został zwolniony? 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:31: to z mocy samych przepisów prawa pracownik, który został 
zobowiązany do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa, musi jeszcze te informacje 
zachowad w poufności przez okres 3 lat od ustania stosunku pracy, chyba że pracodawca go z tego 
obowiązku zwolni lub poufnośd informacji wcześniej ustanie 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:32: ponadto coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są zakazy 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy - pracownik na mocy takiego zakazu zobowiązuje się do nie 
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świadczenia pracy w określonej formie, branży i dla określonych podmiotów (np. dla konkurencji jego 
obecnego pracodawcy) 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:33: trzeba jednak pamiętad, że stosowanie zakazu konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem wypłacania pracownikowi przez już w tym 
momencie byłego pracodawcę odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż 25 % wynagrodzenia, 
jakie otrzymywał przez okres zatrudnienia równy okresowi na który podpisujemy zakaz konkurencji> 
 
*Główny+: ona wszedł o godz. 14:34 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj+ 14:34: Odpowiedź dla Zosia: możliwośd stosowania zakazu konkurencji 
zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po ustaniu stosunku pracy jest wprost przewidziana w Kodeksie 
Pracy i jak najbardziej można takie rozwiązania stosowad. 
 
*Główny+: ona wyszedł o godz. 14:35 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:37: Odnośnie długości zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy - 
zazwyczaj ustala się na 1 rok, czasami na dłużej (np. 2 lata). To jest uzależnione od oceny pracodawcy, 
jak długo jego zdaniem powinien były pracownik nie pracowad u jego konkurencji by nie narażad go 
na straty. 
 
[Zosia] 14:38: dziekuję za odpowiedz. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:39: Oczywiście nie można takich zakazów konkurencji przedłużad w 
nieskooczonośd gdyż w ten sposób naruszalibyśmy konstytucyjne prawo pracownika do swobodnego 
wyboru miejsca pracy, a sądy pracy z pewnością takiemu pracownikowi przyznałyby rację. Tak więc 
długośd okresu na jaki zawiera się zakaz konkurencji dopasowujemy indywidualnie do konkretnego 
pracownika (i tego jak ważne stanowisko w firmie zajmuje)> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:40: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:40: Szanowny Panie, Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:40: Dziękuję Paostwu serdecznie za zadane pytania. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:40: Bardzo przepraszamy za dzisiejszy problemy z łącznością 
internetową. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:40: I przepraszam za problemy techniczne. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:41: Przypominam, że jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w 
sprawie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI MŚP W UNII 
EUROPEJSKIEJ to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w 
dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Bronek] 14:41: Dziękuje. 
 
[Ekspert - Jakub Wezgraj] 14:41: Pozdrawiam Paostwa serdecznie i życzę sukcesów w życiu 
zawodowym :) 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:41: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/pl/30/Zadaj_pytanie_ekspertowi/ 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:41: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie   
HYPERLINK " 
 
*Główny+: Bronek wyszedł o godz. 14:41 
 
*Główny]: Maniek wyszedł o godz. 14:42 
 
*Główny+: Krzysiek wyszedł o godz. 14:42 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:42: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: O Agencji / Enterprise Europe Network / Informacje ośrodka Enterprise 
Europe Network Wałbrzych / Porozmawiaj z ekspertem – czaty w przyszłym tygodniu. Szczególnie 
zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości 
zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:42: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYDZIESTYM 
SZÓSTYM z serii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:42: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: O Agencji / Enterprise Europe Network / Informacje ośrodka Enterprise 
Europe Network Wałbrzych / Porozmawiaj z ekspertem – czaty. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:42: Kolejne czaty będą organizowane w 2011 roku. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:42: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:43: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:43: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 14:43: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


