
Status IOD –
czy funkcję IOD może pełnić 

jednostka organizacyjna?



Wytyczne Grupy Roboczej art. 29

Osoba fizyczna lub inny podmiot spoza 

organizacji administratora/podmiotu 

przetwarzającego

Każdy członek podmiotu sprawującego funkcję IOD spełnia 

wymogi wskazane w Sekcji 4 RODO!



Nowelizacja ustawy 

o ochronie danych osobowych 
(Druk 2410)

Art. 10 ust. 1. 

Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa

Urzędu o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni od dnia

wyznaczenia, wskazując imię i nazwisko, adres poczty

elektronicznej lub numer telefonu inspektora.



Słowacja

„The data protection officer can only be a natural person 
who has the full legal capacity, is irreproachable and has a 

valid confirmation of passing the exam by the Office. 
Statutory body or the body entitled to act in the name of the 
statutory body of the controller or the processor may also be 

designated as the DPO. There may be one or several DPOs
and also external person may be designated as the DPO.”

https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/data-protection-officer



Luksemburg

„The data protection official may be a natural person or a 

legal entity approved by the National Commission”

https://cnpd.public.lu/en/charge-protection/devenir-charge.html

https://cnpd.public.lu/en/charge-protection/devenir-charge.html


Art. 37 ust. 1

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

 Przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny (z 

wyjątkiem sądów)

 Główna działalność → regularne i systematyczne 
monitorowanie osób na dużą skalę 

 główna działalność → przetwarzanie na dużą skalę szczególnych 
kategorii danych osobowych oraz danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa 



Art. 37 ust. 2 i 3 

Jeden IOD dla:

Grupy przedsiębiorstw 

Kilku organów lub podmiotów publicznych 



Art. 37 ust. 5 

Kwalifikacje i umiejętności IOD

 Odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na 

temat prawa i praktyk ochrony danych osobowych 

 Umiejętności wypełniania zadań [art. 39] m.in.:

- informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych

- monitorowanie przestrzegania prawa oraz polityk administratora lub 

podmiotu przetwarzającego 

- na żądanie, udzielania zaleceń oceny skutków ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania

- współpraca z organem nadzorczym 

- funkcja punktu kontaktowego dla organu nadzorczego 



Art. 37 ust. 6

Podstawa wykonywania funkcji IOD

 członek personelu administratora lub podmiotu 

przetwarzającego

 wykonywanie zadań na podstawie umowy o świadczenie 

usług



Art. 37 ust. 7

Dane kontaktowe IOD

Publikowane przez administratora lub 

podmiot przetwarzający

Przekazywane organowi nadzorczemu



Dlaczego IOD powinna być jednostka 

organizacyjna?

 Dostępność [łatwość komunikowania się]

 Duża skala monitorowanych osób lub duża skala szczególnych kategorii danych 

osobowych (str. 9 Wytycznych grupy 29 definicja „dużej skali”)

 Kwalifikacje zawodowe [wiedza z zakresu: krajowych i europejskich  

przepisów o ochr. Danych os. i praktyk; RODO; sektora i podmiotu 

administratora; operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych 

oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora i jego potrzeb w zakresie 

ochrony danych osobowych; procedur administracyjnych i funkcjonowaniu 

jednostki

 Zapewnienie niezależności i unikanie konfliktów interesów



Dziękuję za uwagę☺

Anna Wyszecka

e-mail: annawyszecka@gmail.com


