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STATUS DPO –
GWARANCJA WYKONYWANIA ZADAŃ W SPOSÓB NIEZALEŻNY 

1. Niezależność.

2. Podległość wyłącznie najwyższemu kierownictwu.

3. Obowiązek wyposażenia DPO w odpowiednie zasoby umożliwiające
właściwe wykonywanie zadań.

4. Zakaz odwołania lub karania za wykonywanie zadań.

5. Tajemnica zawodowa.

6. Obowiązek właściwego i terminowego włączenia DPO we wszystkie
sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Możliwość powierzenia wykonywania innych obowiązków, o ile nie
powoduje to konfliktu interesów.



ZADANIA DPO 

1. INFORMOWANIE i DORADZANIE administratorowi, podmiotom
przetwarzającym oraz pracownikom, którzy przetwarzają dane osobowe, o
obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia
oraz innych przepisów Unii lub krajowych o ochronie danych,

2. MONITOROWANIE przestrzegania rozporządzenia i innych przepisów Unii
lub krajowych o ochronie danych,

3. MONITOROWANIE polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w
dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,

4. DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ, SZKOLENIA personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,

5. AUDYTY,

6. WSPÓŁPRACA z organem nadzorczym,

7. Pełnienie funkcji PUNKTU KONTAKTOWEGO dla organu nadzorczego w
kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami
oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich
innych sprawach.



ZADANIA DPO 

8. WYKONYWANIE ZADAŃ odnoszących się do obowiązku oceny skutków dla
ochrony. Dokonując oceny skutków regulacji ADO KONSULTUJE SIĘ z
inspektorem ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony.

DPO wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem RYZYKA
związanego z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.



Zadania DPO wynikające z RODO Przykładowe działania DPO, różnice w stosunku do 

zadań ABI 

MONITOROWANIE przestrzegania 

rozporządzenia i innych przepisów Unii lub 

krajowych o ochronie danych.

✓ Zbieranie informacji w celu identyfikacji
procesów przetwarzania;

✓ Analizowanie i sprawdzanie zgodność tego
przetwarzania;

✓ Informowanie, doradzanie i rekomendowanie
określonych działań oraz konkretnych rozwiązań
w ramach bieżących procesów przetwarzania
danych, realizacji zasady uwzględnienia ochrony
danych osobowych w fazie projektowania, ….

AUDYTY

Nadzorowanie przestrzegania zasad 

określonych w politykach,

Nadzorowanie podziału ról i odpowiedzialności,

Brak obowiązku sporządzania pisemnego protokołu z 

audytu. Brak szczegółowych regulacji dotyczących 

rodzajów audytów. 

„(…) sporządzanie dla najwyższego kierownictwa

rocznego sprawozdania dotyczącego działań

prowadzonych przez DPO.”



Zadania DPO wynikające z RODO Przykładowe działania DPO, różnice w stosunku 

do zadań ABI 

Nadzorowanie opracowania i aktualizacji 

dokumentacji oraz przestrzeganie zasad w niej 

określonych, w tym podział obowiązków. 

DPO może ale nie musi prowadzić Rejestru

czynności przetwarzania.

Udział w czynnościach przygotowywania oraz

aktualizowania dokumentacji.

Audyty obejmujące przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z przyjętymi politykach

zasadami.

Działania zwiększające świadomość personelu

uczestniczącego w operacjach przetwarzania

danych osobowych. Szkolenia

„(…)DPO odgrywa kluczową rolę w zakresie

wspierania „kultury ochrony danych” w ramach

podmiotu oraz pomaga w implementacji

niezbędnych elementów RODO (…)”

DPO posiada „umiejętność promowania kultury

ochrony danych w organizacji”



Zadania DPO wynikające z RODO Przykładowe działania DPO, różnice w stosunku 

do zadań ABI 

Zadania DPO - ocena skutków dla ochrony -
konsultacja z ADO

✓udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla
ochrony danych osobowych w zakresie:
- czy przeprowadzić ocenę,
- metodologię oceny,
- czy dokonać wewnętrzną czy zewnętrzną
ocenę,
- stosowanych zabezpieczeń i inne…
✓Monitoruje jej wykonanie
✓jeżeli ADO nie zgadza się z zaleceniami DPO,
dokumentacja oceny skutków dla ochrony
danych powinna zawierać pisemne uzasadnienie
nieuwzględnienia zaleceń

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi 

konsultacjami oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszystkich innych 

sprawach . 

Współpraca z organem.

DPO ma pełnić funkcję punktu kontaktowego:

✓ by umożliwić organowi nadzorczemu dostęp

do dokumentów i informacji w celu realizacji

zadań organu,

✓ jak również wykonywania uprawnień w

zakresie prowadzonych postępowań,

uprawnień naprawczych, uprawnień w

zakresie wydawania zezwoleń (…)



POWIERZENIE DPO DODATKOWYCH ZADAŃ –
Wymóg niepowodowania konfliktu interesów a niezależność

DPO może wykonywać inne zadania i obowiązki, ale nie może to
powodować konfliktu interesów.

Brak definicji konfliktu interesów.

DPO nie może zajmować w organizacji stanowiska:

✓pociągającego za sobą określanie sposobów i celów przetwarzania
danych,

✓ponadto, konflikt interesów może powstać, gdy zewnętrzny DPO
zostanie poproszony o reprezentowanie administratora lub podmiotu
przetwarzającego przed sądem w sprawie dotyczącej ochrony danych
osobowych



POWIERZENIE DPO DODATKOWYCH ZADAŃ –
Wymóg niepowodowania konfliktu interesów a niezależność

Za powodujące konflikt interesów uważane będą stanowiska kierownicze:

✓dyrektor generalny,

✓dyrektor ds. operacyjnych,

✓dyrektor finansowy,

✓dyrektor ds. medycznych,

✓kierownik działu marketingu,

✓kierownik działu HR,

✓kierownik działu IT),

✓ale również niższe stanowiska, jeśli biorą udział w określaniu celów i
sposobów przetwarzania danych.

Źródło: Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) przyjęte
13 grudnia 2016 r., 16/EN WP 243



POWIERZENIE DPO DODATKOWYCH ZADAŃ –
Wymóg niepowodowania konfliktu interesów a niezależność

Działania mające na celu niepowodowania konfliktów interesów:

✓Zidentyfikowanie stanowisk niekompatybilnych z funkcją DPO,

✓Opracowanie wewnętrznych zasad uniemożliwiających łączenie
stanowisk będących w konflikcie interesów,

✓Zapewnienie bardziej ogólnego wyjaśnienia dotyczącego konfliktu
interesów,

✓ustalenie, iż nie ma konfliktu interesów w funkcjonowaniu aktualnego
DPO,

✓ogłoszenia o rekrutacji na stanowisko DPO czy też umowy o
świadczenie usług powinny być wystarczająco jasne i precyzyjne, aby
niwelować ryzyko powstania konfliktu interesów.



KONFLIKT INTERESÓW 
wykonywanie funkcji DPO przez podmiot zewnętrzny

Funkcja DPO może być pełniona na podstawie umowy o świadczenie usług
zawartej z osobą fizyczną lub INNYM PODMIOTEM spoza organizacji
administratora/podmiotu przetwarzającego.

W tym ostatnim przypadku konieczne jest, aby każdy CZŁONEK
PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO FUNKCJĘ DPO spełniał wszystkie
odpowiednie wymogi kwalifikacyjnego do DPO, w szczególności konieczne
jest, aby każda z osób unikała konfliktu interesów).

Jednocześnie w pracy zespołowej można połączyć indywidualne atuty i
umiejętności tak, aby zapewnić wydajniejszą obsługę swoich klientów.

Źródło: Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) przyjęte
13 grudnia 2016 r., 16/EN WP 243
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do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej
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